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 توطبة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فؤبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 بهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .أفصح الخلق لسانا وأعر

 ثم أما بعد.

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. غري أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

وامتب ند من حصة ما يلدموهه  ت ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها امتدريبا

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية   واحلل مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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 ما السبب فى إطالق اسم " اإلحٌاء والبعث " على هذه المدرسة ؟ -ٔس
ى أعاده البارودى إلٌه قوته وجماله ، وبعث فٌه ألن الشعر العربى قبلها كان جسما هامدا فقد استسلم إلى حالة من الجمود حت

  الحٌاة .
 ما مفهوم الكالسٌكٌة الجدٌدة ؟          -ٕس
هم تالمٌذ البارودي الذٌن ساروا على نهجه وجددوا بعده فقد استمدوا الشكل من القدٌم، أما المضمون فربطوه بالذات أو  -ج:

 .أحداث العصر
 علً نهجه و اعتمدوا علً التعلم منه بــ :وا سارفقد  خطوة فاقت ما صنعه أستاذهمخطا تالمٌذ البارودي بالشعر  -ٖس

 المشافهة : أمثال حافظ إبراهٌم و أحمد شوقً فً مصر . -ٔ
 المراسلة : أمثال شكٌب أرسالن فً سورٌا و الزهاوي فً العراق . -ٕ
 .ما نشر من شعره فً كتاب )الوسٌلة األدبٌة( : من خالل متابعة ال -ٖ

 ما بدأه  وزادوا علٌه ا هذا الجٌل الذي تكون أخذ ٌطور االتجاه الذي أرسً البارودي دعابمه فؤكملو
 ما العوامل التً أدت إلى تطوٌر الشعر على أٌدى هإالء التالمٌذ ؟ -ٗس  
تهم للمترجمات الغربٌة االنفتاح على الثقافة األوربٌة، عن طرٌق معرفتهم للغات األجنبٌة، واختالطهم باألجانب ، وقراء - ٔ

 وبخاصة بعد االحتالل البرٌطانً لمصر .
 .النضال الوطنً، والذي أدي إلى الوعً بالتراث القدٌم وعظمة الماضً العرٌق  - ٕ
اإلٌمان بفكرة الجامعة اإلسالمٌة، التً تعد رمز الوحدة بٌن المسلمٌن فً مواجهة االستعمار األجنبً ، مما دفعهم لحث  - ٖ

 ٌقول حافظ  متهكما عن حادثة دنشواٌكثورة علٌه وعلى جرابمه .اللى الشعب ع
 إنما نحن والحمام سواء                       لم تغــــادر اطواقـــــنا األجٌــــــاد  

 ال تقٌدوا من أمة بقتــــــٌل                       صادت الشمس نفسه حٌن صادا
ومن أهمها القصر الحاكم ، وجوانب اإلصالح السٌاسً  ،وبخاصة التً طرأت على األمةمواقفهم من األحداث الجارٌة  - ٗ

وتعدد األحزاب ، وتحرٌر المرأة ، وقد عبروا عن مواقفهم  ،وحرٌة الصحافة  ،وقانون المطبوعات  ،واالجتماعً واالقتصادي 
 منها من خالل تسجٌلهم  لكل هذه األحداث وغٌرها فً أشعارهم .

 ظاهر التجدٌد عند شعراء الكالسٌكٌة الجدٌدة .اذكر م -٘س
 عالجوا مشكالت مجتمعهم و عالمهم اإلسالمً .. -ٔ
عبروا عن روح عصرهم الذي عـاشوا فً جمٌع نواحٌه االجتماعٌة و الثقـافٌة والفكرٌة و األخالقٌة و هذا تمثله  -ٕ

 الكالسٌكٌة الجدٌدة .
 ون بالذات وبؤحداث العصر.استمدوا الشكل من القدٌم، وارتبط المضم -ٖ
 فاقت ما صنعه البارودي: خطوا بالشعر خطوات عظٌمة  -ٗ
 جالل الصٌاغة و روعة البٌان و حالوة الموسٌقا.باهتموا ؛ فو لم ٌهتموا بالمحاكاة و التقلٌد  البٌانًاهتموا بالجانب  -أ

 أفسحوا المجال لمزٌد من التجارب الذاتٌة  -ب
 .ابتكروا المعانًهم، وأغراض نوعوا فً  -ج
 اقتربوا من الجماهٌر. -د

 :واءموا بٌن اتجاهٌن -هـ 
 االلتفات إلى ثقافة عصرهم فازدادوا بذلك اقترابا من القراء.  -ٕ      األخذ من التراث .  -ٔ
 مال أسلوبهم الً السهولة بسبب ارتباطهم بالصحافة  -و
 ً و الملحمً .كتبوا فً فنون جدٌدة مثل : الشعر المسرحً و القصص -ز
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لقد تهٌؤ لشوقى من الظروف ما لم ٌتهٌؤ لغٌره من تالمٌذ البارودى ، ناقش ذلك مبٌنا دروه فى تطوٌر المدرسة  -ٔس
 .الكالسٌكٌة الجدٌدة 

 مالم ٌتاح لغٌره من العوامل التً كانت سببا فً تفرده منها: لشوقى أتٌح 
 . والتركٌة ٌةجمع بٌن الثقافة العربٌة واألورب (ٔ
 دراسته للحقوق.            (ٕ
    اطالعه على اآلداب  الفرنسٌة.                (ٖ
 مشاهدته للمسارح األوربٌة.                                 (ٗ
   تؤثره بالجمهور والنقاد والحركة الوطنٌة . (٘
 فٌكتور هوجو والمرتٌن ودي وسٌه " وقرأ مظاهر التجدٌد فً الشعر الفرنسً لدى أعالمه "  ،جالس شعراء الغرب  (ٙ

 فى تطوٌر المدرسة الكالسٌكٌة  أحمد شوقى دورأما 
 ٌقول :  فً قصٌدته ) كبار الحوادث فً وادي النٌل (.كما المدٌح و اتجه إلى التارٌخ  عدل عن-1

 همت الفلك و احتواها الماء          وحداها بمن تقل الرجاء
 ٌقول عن الطابرة : اتجه نحو المنجزات العصرٌة .-ٕ

 أعقاب فى عنان الجو الح         أم سحاب فر من هوج الرٌاح
 اتجه فً شعره اتجاهاً إسالمٌاً .-ٖ
عدة مسرحٌات ، مثل :  ألف كمل بناء المسرح الشعري ، وفقد أالمضمون ،  فً الشكل و هدٌجدو تلمسرح العربً لرٌادته -ٗ

و   و قمبٌز ) مسرحٌات تارٌخٌة ( و الست هدى ) مسرحٌة اجتماعٌة ( .ٌوباترا مصـرع كلو مجنون لٌلى  علً بك الكبٌر ، و
مع أن بطلها أو أحد أبطالها البارزٌن هو الشاعر المعتمد بن  نثًراكتبت  كل مسرحٌاته شعرٌة عدا مسرحٌة ) أمٌرة األندلس (

 عباد.
 ؟ الشاعر أحمد محرم فى تطوٌر المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة رما دو -ٕس

و كان من دعاة الجامعة اإلسالمٌة و  ،ٌعد من رواد النهضة فً أدبنا العربً المعاصر ، كان شدٌد االعتزاز بعروبته و إسالمه
مجد ) دٌوان  9ٖٖٔحاول أحمد محرم أن ٌطوع الشعر العربً للقصص التارٌخً الحماسً فؤلف سنة عودة الخالفة . و قد 

. و تعد اإللٌاذة اإلسالمٌة أهم أعماله و هى محاولة من الشاعر إلٌجاد فن ٌاذة اإلسالمٌة" التً ٌسمٌها البعض "اإلل ( اإلسالم
 الملحمة فً الشعر العربً ، على غرار مالحم األمم األوروبٌة ،و كان قد بدأها بقوله :   

 امـؤل األرض ٌـا محمد نوًرا      و اغمر الناس حكمة  والدهورا
 والبعث ؟ ما خصابص مدرسة اإلحٌاء -ٖس
 ( مجاراة القدماء فى تعدد األغراض . ٔ) 
 ( قٌام القصٌدة على وحدة البٌت . ٕ) 
 ( العناٌة باألسلوب وبالغته مما جعل الجانب البٌانً ٌتغلب أحٌانا على المضمون الفكري . ٖ) 
 ( متابعة القدماء فً موضوعاتهم من : مدح ، رثاء ، غزل ، فخر . ٗ) 
 ً واألخٌلة من فحول الشعراء القدامى مثل "مناجاة الصاحب ".( اقتباس المعان ٘) 
 ما مظاهر التقلٌد والمحاكاة عند تالمذة البارودي ؟   -ٗس 

 بدء الكثٌر من القصابد بالغزل التقلٌدي ووصف األطالل وبقاٌا الدٌار أحٌانا. -ٔ

 :فها هو حافظ إبراهٌم ٌقول مادحا البارودى و قد بدأ قصٌدته بالغزل     

 تعمدُت قتلى فى الهوى و تعمدا       فما أثمت عٌنى و ال لحظه اعتدى

 سٌطرة المناسبات على أشعارهم بسبب انشغالهم بقضاٌا عصرهم المتعددة -ٕ

                                    

  (https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢       ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 
 

 

 

https://dardery.site/archives/1505
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 تدرٌبات على المدرسة الكالسٌكٌة) مدرسة البعث واإلحٌاء(

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )    أٗؼخٍْٛ. ُْ ٣ٜظْ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش رخ٧كيحع حُـخ٣ٍش ُْٝ ٣ظطَهٞح ُٜخ ك٢  - .1

 ( )    ٠ ك٢ أٗؼخٍْٛ. وأَٛٔ ٗؼَحء ٌٛح ح٫طـخٙ ح٤ُٜخؿش ٍٝٝػش حُز٤خٕ ٝك٬ٝس ح٤ُٓٞٔ - .2

 ( )   حهظَٜ ٗؼَ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ػ٠ِ حُ٘ؼَ حُـ٘خث٢ ُْٝ ٣ٌظزٞح ك٢ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ح٧هَٟ.  - .3

 ( )        ٣ؼي ٗٞه٢ ٍحثي حُ٘ؼَ حُِٔل٢ٔ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢.  - .4

 ( )   ٤ش حُٔض ٛيٟ ٤ٓ٧َ حُ٘ؼَحء ٢ٛ حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼ٣َش حُٞك٤يس ٟٖٔ َٓٔك٤خطٚ. طؼي َٓٔك - .5

 ( )   طٔؼَ ح٫ٛظٔخّ رخُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٘ي ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ك٢ ؿِزش ح٠ُٕٔٔٞ ػ٠ِ حٌَُ٘.  - .6

 (      )  ٦ىحد حُـَر٤ش. ُحػظٔي ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ك٢ ٍْٛٞٛ ٝأه٤ِظْٜ ػ٠ِ ه٤خُْٜ حُوٜذ ٝٓطخُؼخطْٜ  - .7

 ( )     حُظِّ  ٗؼَحء ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓزيأ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ هٜخثيْٛ .  - .8

 ( )        ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ أًِٔٞح ٓخ ريأٙ ُٝحىٝح ػ٤ِٚ .  - .9

 ( )    ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ حٛظٔٞح رؼ٬ؽ ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔؼْٜ ٝٗجٕٞ حُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ . - .11

 ( )      ػخص حُلي٣ؼش .ٖٓ ٬ٓٓق حُظـي٣ي ػ٘ي ٗٞه٢ ٝٛق حُٔوظَ - .11

 ( )        حٛظْ ٗٞه٢ ك٢ ٗؼَٙ رخُـخٗذ حُظخ٣ٍو٢  . - .12

 ( )       ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ طوِٞح ػٖ حُوي٣ْ ٤ًِش ك٢ ٗؼَْٛ . - .13

 ( )      أكٔي ٓلَّ ١ٞع حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ُِوٚ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُِٔل٢ٔ . - .14

 ( )     ٝأه٬ه٤خً . ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ ُْ ٣ؼزَٝح ػٖ ٍٝف حُؼَٜ حؿظٔخػ٤خً ٝػوخك٤خً  - .15

 ( )       ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس طٔظٔي حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ ٖٓ حُوي٣ْ . - .16

 ( )       ُْ ٣ظؤػَ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش رلٌَس ح٠ُ٘خٍ ح٢٘١ُٞ. - .17

 ( )  ح٣٩ٔخٕ رلٌَس حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًخٕ ٓززخ ك٢ حُٞػ٢ رخُظَحع حُوي٣ْ ٝػظٔش حُٔخ٢ٟ حُؼ٣َن .  - .11

 ( )      ي٣يس طَر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص ٝأكيع حُؼَٜ .ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـ - .19

 ( )      ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ أكٔلٞح حُٔـخٍ ُِظـخٍد حٌُحط٤ش ك٢ ٗؼَْٛ . - .21

 ( )  ظخَٛس حُظـي٣ي ػ٘ي ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ ح٫ٛظٔخّ رخُ٘خك٤ش حُز٤خ٤ٗش ٝػيّ ح٫هظٜخٍ ػ٢ِ حُٔلخًخس . ٖٓٓ  - .21

 ( )       ٘ؼ٣َش حُوي٣ٔش .حهظَٜ ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ ػ٢ِ ح٧ؿَحٝ حُ - .22

 ( )   ح٣٩ٔخٕ رلٌَس حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًخٕ ٓززخ ه٠ٞػْٜ ُِٔٔظؼَٔ ٝحُِـٞء ا٠ُ ػخُْ حُو٤خٍ.  - .23

 ( ) ٝحءّ ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ ك٢ ٗؼَْٛ ر٤ٖ حطـخ٤ٖٛ ، ٛٔخ : ح٧هٌ ٖٓ حُظَحع ، ٝح٫ُظلخص ا٢ُ ػوخكش حُؼَٜ - .24

 ( ) خكش ٝحُـٔخ٤َٛ كلخظخً ػ٢ِ أِٓٞرْٜ ك٢ ط٘خٍٝ حُو٠خ٣خ حُل٣ٌَش .كخٍٝ ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ ح٫رظؼخى ػٖ حُٜل - .25

 ( )      ح٫ٛظٔخّ رخٌُحص ٣لٞم ًؼ٤َحً ح٫ٛظٔخّ رخُـ٤َ ػ٘ي ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ . - .26

 ( )      ٖٓ ح٧ٓٔخء حُظ٢ أ١ِوض ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔيٍٓش حْٓ حُٞحهؼ٤ش حُـي٣يس.  - .27

 ( )        طؤػَ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش رخ٥ىحد حُـَر٤ش.  - .21

 ( )       حهظلض  حُِ٘ػش حٌُحط٤ش ػ٘يى ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌٓ٬ٌُش.  - .29



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 طخ٣ِّٞ 7

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 ( )        ٖٓ ػٞحَٓ ٗزٞؽ ٗٞه٢ ىٍحٓظٚ ح٣َُٛ٧ش . - .31

 ( )       أٍٝ َٓٔك٤ش ٗؼ٣َش ٧كٔي ٗٞه٢ ٢ٛ : ٓـٕ٘ٞ ٢ِ٤ُ . - .31

 ( )      حػظٔي ط٤ٓ٬ٌ حُزخٍٝى١ ػ٠ِ حُٔ٘خكٜش كو٢ ك٢ ح٧هٌ ػ٘ٚ .  - .32

 ( )     ٞحَٓ حُظطٍٞ ُيٟ ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ حٗلظخكْٜ ػ٠ِ حُؼوخكخص حُـَر٤ش. ٖٓ ػ - .33

 ( )    حهظَٜ ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌٓ٬ٌُش ػ٠ِ حُظَحع كَحكٞح ٣ٔظٔيٕٝ ٓ٘ٚ طـخٍرْٜ.  - .34

 حُٔزذ ك٠ ا٬١م حْٓ " ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ " ػ٠ِ ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٛٞ أٜٗخ أهَؿض حُ٘ؼَ ٖٓ ؿٔٞىٙ  - .35

 ( )           ٔخُٚ.ٝأػخىس ا٤ُٚ هٞطٚ ٝؿ

 ( https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 

 

 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  د
 ٖٓ أػ٬ّ ٓيٍٓش ح٧ك٤خء : -1

 ٤ٌٗذ أ٬ٍٕٓׄ    ػزي حُٞٛخد حُز٤خط٢     ׄ    ػزي ح٣ٌَُْ ح٢ٌَُٓ     ׄ      أكٔي ىكزٍٞ      ׄ      

 ٍحثي ٓيٍٓش ح٧ك٤خء ٝآخّ ح٠ُٜ٘ش حُلي٣ؼش ٛٞ : -2

 ٤ٓوخث٤َ ٗؼ٤ٔش   ׄ     حُزخٍٝى١       ׄ        كخكع ارَح٤ْٛ      ׄ     ٓؼَٝف حَُٛخك٢      ׄ    

 ٞه٢ :ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ ٗ -3

 .ٓـخُٔظٚ ُ٘ؼَحء حُـَدׄ         ح٬١ػٚ ػ٠ِ ح٥ىحد ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ׄ     كٔٚ حَُٔٛق ׄ      ٗ٘ؤطٚ ك٢ ُز٘خٕׄ   

 (––– ": حُٔض ٛيٟ "َٓٔك٤ش -4

 .َٓٔك٤ش ٤ٓخ٤ٓش  ׄ       َٓٔك٤ش ى٤٘٣ش ׄ    َٓٔك٤ش طخ٣ٍو٤ش  ׄ           َٓٔك٤ش حؿظٔخػ٤شׄ  

 :ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٖٓ ٓظخَٛ حُظو٤ِي ػ٘ي ٗؼَحء حُٔيٍٓش  -5

 .حُزيء رخُٔويٓخص حُط٤ِِش  ׄ           ٛظٔخّ رؼوخكش حُؼَٜ ح٫ׄ       حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ             ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜشׄ   

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓخ ػيح  -6

 ُٔـخٍ ٣ُِٔي ٖٓ حُظـخٍد حٌُحط٤ش أكٔلٞح حׄ               حُظِحّ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ هٜخثيْٛ ׄ   

 حهظَرٞح ٖٓ حُـٔخ٤َٛ.ׄ              ٗٞػٞح ك٢  أؿَحْٟٜ، ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ.ׄ   

 أٍٝ ٖٓ ١ٞع حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ُِوٜٚ حُِٔل٢ٔ " حُلٔخ٢ٓ " : -7

 .كخكع ارَح٤ْٛׄ    أكٔي ٓلَّ     ׄ       حُزخٍٝى١  ׄ       حُزخٍٝى١ׄ   

 ٖٓ ٍٝحى حُ٘ؼَ حَُٔٔك٢ :  -1

 .كخكع ارَح٤ْٛׄ     أكٔي ٓلَّ ׄ    ٓطَحٕ ׄ        أكٔي ٗٞه٢ׄ   

 ح٧هٌ ٖٓ حُظَحع ٝح٫ٛظٔخّ رخُٜلخكش ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش  :    -9

 .حُٞحهؼ٤ش ׄ      حَُٝٓخ٤ٔٗشׄ      ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  ׄ     ح٩ك٤خء ٝحُزؼغׄ   

 :  ٝٓخٍ أِٓٞرٜخ ا٠ُ حُُٜٔٞش حُٔيٍٓش حُظ٢ حهظَرض حُـٔخ٤َٛ-11

 .حُٞحهؼ٤ش ׄ       حَُٝٓخ٤ٔٗشׄ      ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ׄ     ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ ׄ  
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 :ٖٓ ٓظخَٛ حُظو٤ِي ػ٘ي ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  -11

 .ٗؼَ حُٔؼخٍٟخص  ׄ     ٓخُض ُـظْٜ ا٠ُ حُُٜٔٞش ׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ      ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜشׄ   

 " أ٤َٓس ح٧ٗيُْ " َٓٔك٤ش :  -12

 حؿظٔخػ٤ش  ׄ        ى٤٘٣شׄ     ٗؼ٣َش ׄ       ٗؼ٣َشׄ   

 ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أػَص ك٢ ط٣ٌٖٞ ط٬ٌٓس حُزخٍٝى١ :  -13

 .ًَ ٓخ ٓزن  ׄ    ح ٣٩ٔخٕ رلٌَس حُـخٓؼش ׄ   ػٔن ح٠ُ٘خٍ ح٢٘١ُٞ ׄ     ح٫ٗلظخف ػ٢ِ حُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤شׄ   

 ػيٍ ػٖ حُٔي٣ق ا٢ُ حُظخ٣ٍن :  -14

 .كخكع ارَح٤ْٛׄ      أكٔي ٓلَّ ׄ     ٢ ٗٞهׄ        حُزخٍٝى١ׄ   

  طؼيى ح٧ؿَحٝ ك٢ حُ٘ٚ حُٞحكي ٖٓ ٓٔخص :  -15

 .حُٞحهؼ٤شׄ      حَُٝٓخ٤ٔٗشׄ     ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس  ׄ      ؿٔخػش أرُٞٞׄ   

 :أهٌ ٗؼَحء  ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ػٖ حُزخٍٝى١ ٌٓٛزٚ ػٖ ٣َ١ن  -16

 .ًَ ٓخ ٓزنׄ     َٗ٘ رٌظخد ح٤ُِٓٞش هَحءس ٓخׄ      حَُٔحِٓش ׄ        حُٔ٘خكٜشׄ   

 :ٖٓ َٓٔك٤خص ٗٞه٢ حُ٘ؼ٣َش -17

 .أ٤َٓس ح٧ٗيُْׄ      حُٔض ٛيةׄ    ػ٢ِ ري حٌُز٤َ ׄ       ٤ًِٞرظَحׄ   

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ ٗٞه٢ ٓخ ػيح::  -11

 .خُلًَش ح٤٘١ُٞش ٝحُـٍٜٔٞطؤػَٙ رׄ     حُل٤َٔٗشح٬١ػٚ ػ٠ِ ح٥ىحد ׄ    ٗ٘ؤطٚ ك٢ ُز٘خٕׄ    ىٍحٓظٚ ُِلوٞمׄ   

 ٖٓ ٓظخَٛ حُظط٣َٞ ػ٘ي ٗٞه٠ : * - -19

 طط٣ٞغ حُ٘ؼَ ُِوٜٚ حُظخ٣ٍو٠ حُلٔخ٠ٓׄ      ح٫ٛظٔخّ رخُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ  

 ح٫ٗظوخٍ ٖٓ حُٔي٣ق ُِظخ٣ٍنׄ        ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ׄ  

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓخ ػيح  -21

 أهٌ حٌَُ٘ ٖٓ حُوي٣ْ ٍٝر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص ٝأهيحع حُؼَٜׄ     ْٜ ا٠ُ حُُٜٔٞش ٫ٍطزخ١ْٜ رخُٜلخكشٓخٍ أِٓٞرׄ   

  ػزَٝح ػٖ ٍٝف ػَْٜٛׄ       .حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ   

  :ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس -21

  حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ          حٓظويحّ حُِـش حُل٤شׄ   

 .حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ      َحْٟٜ، ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ.ٗٞػٞح ك٢  أؿׄ   

 ٗٞه٢ ُـــ:ا٠ُ ٣ٍخىس  ُ٘ٞه٢ ط٤َ٘  َٓٔك٤ش " ػ٢ِ ري حٌُز٤َ"  -22

 حُلٖ حُظٔؼ٢ِ٤ حُلٔخ٢ٓ.ׄ    حَُٔٔف حُ٘ؼ١َ             ׄ              ٗظ٣َخص حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ.ׄ               حُظخ٣ٍن حُلي٣غ.ׄ   

 :حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس ٗؼَ ػ٠ِ َؿَِذَ   -23

 .ح٧ِٓٞد ٖٓ أًؼَ رخُلٌَ حُؼ٘خ٣شׄ    .حُظؼز٤َ ػٖ حُظـخٍد حٌُحط٤شׄ   

 .ح٫ٛظٔخّ رخُو٤خٍ ح٢ٌُِׄ    ح٫ٛظٔخّ رخُـخٗذ حُز٤خ٢ٗׄ   
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 .ٓخ ػيح : حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس ٗؼَ ك٢ حُوي٣ْ ٓظخَٛ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ -24

 ُط٤ِِشحُزيء رخُٔويٓخص حׄ      .حهظزخّ حُٔؼخ٢ٗ ٝح٧ه٤ِش ٖٓ حُويٓخءׄ   

 طؼيى ح٧ؿَحٝ ك٢ حُو٤ٜيسׄ    ٓؼخُـش ح٬ٌُ٘ٔص ح٫ؿظٔخػ٤ش ك٢ هٜخثيْٛ.ׄ   

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ٓخ ػيح  -25

  ػخُـٞح ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔؼْٜ ٝػخُْٜٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ׄ         حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ   

 هظَرٞح ٖٓ حُـٔخ٤َٛ.حׄ      ٗٞػٞح ك٢  أؿَحْٟٜ، ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ.ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 

 

 -: البدابل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ج

 طٚ :٣وٍٞ حُزخٍٝى١ ك٢ ريح٣ش ه٤ٜي -1

    ٖ ييييييييييي  ٓ خءَ »أ٫ََ، كييييييييييي٢   َٔ ييييييييييي  ٓ ٍ  « أَ  ُ َ٘يييييييييييخ َٔ  ُ َْ ح ييييييييييي  ٓ ٍَ 

  
   َ ييييييييييييييخث  َٔ ييييييييييييييغ  ر٤ََخٗييييييييييييييخً ُ  ؿ   َ ْ  طَ يييييييييييييي٢َ َُيييييييييييييي  ٛ   ٕ ا  َٝ 

 
 ػ٠ِ:ٗٔظيٍ رٌٜح حُززض 

 حٛظٔخْٜٓ رو٠خ٣خ حُؼَٜׄ       حُِ٘ػش حٌُحط٤ش ُيٟ ٗؼَحء ٓيٍٓش ح٩ك٤خءׄ   

 ِٓٞد ا٠ُ حُُٜٔٞش.٤َٓ ح٧ׄ      ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ حُزيء رخُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍׄ   

  ٣وٍٞ ٗٞه٢ :  -2

 ٣ٝوٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ:

 أٗييييييييييييخ ٫ أهييييييييييييٍٞ ىػييييييييييييٞح حُ٘ٔييييييييييييخء ٓييييييييييييٞحكَحً 

  
 ريييييييييييي٤ٖ حَُؿييييييييييييخٍ ٣ِـييييييييييييٖ كيييييييييييي٢ ح٧ٓييييييييييييٞحم 

 
  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُزؼغ ٝح٩ك٤خء ٢ٛ: خٕ حُز٤ظ ح٤٘٣َٕ ٌٛ

 أكٔلٞح حُٔـخٍ ٣ُِٔي ٖٓ حُظـخٍد حٌُحط٤ش ׄ     ؼْٜ ٝ ػخُْٜٔ ح٢ٓ٬ٓ٩ ..ػخُـٞح ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔׄ   

 ًظزٞح ك٢ كٕ٘ٞ ؿي٣يس ٓؼَ : حُ٘ؼَ حَُٔٔك٢ ٝ حُو٢ٜٜ ׄ               ٗٞػٞح ك٢  أؿَحْٟٜ، ٝحرظٌَٝح حُٔؼخ٢ٗ.ׄ   

 ٣وٍٞ  ٗٞه٢:   -3

  ٚ َ   ريييييييييييييي  ٛ َِييييييييييييييـَق حَُييييييييييييييي  َٓ   ٞ ييييييييييييييذ  َُيييييييييييييي ًَ  َ َٓ 

  
حص   ح  َِ ؼ ـييييييييييييييي  ٓ َٕ اكيييييييييييييييَيٟ  يييييييييييييييخ يييييييييييييييـخء  ًَ َٓ  ُ و َي

 
  َ يييييييييييييييييي َ٘ ييييييييييييييييييـق  رَ  ٜ  ٗ َٝ    َ ييييييييييييييييييلٚ   ١َييييييييييييييييييـ٤   ٜ  ٗ 

  
ُ و٠ََييييييييييييييـخء    ييييييييييييييَيٟ أَػخؿ٤ ييييييييييييييذ   ح ييييييييييييييخ ا ك  َٜ  ٣َخَُ

 
 ٣َٞ ػ٘ي ٗٞه٢ ٛٞ :طٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظ ا٠ُ حُٔخروخٕ  ٕخ٤٘٣َ حُز٤ظ

 حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ حطـخٛخً ا٤ٓ٬ٓخً .ׄ         ػيُٝٚ ػٖ حُٔي٣ق ُِظخ٣ٍنׄ   

 ٣ٍخىطٚ َُِٔٔف حُ٘ؼ١َ.ׄ      ٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜشحطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ ا٠ُ ٝٛق حُׄ   

 

 ٝاًح حُ٘ٔيييييييييييييييييخء ٗ٘يييييييييييييييييؤٕ كييييييييييييييييي٢ أ٤ٓيييييييييييييييييش

  
 ٍٟيييييييييييييييغ حَُؿيييييييييييييييخٍ ؿٜخُيييييييييييييييش ٝهٔييييييييييييييي٫ٞ 
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 ٣وٍٞ  ٗٞه٢:   -4

 ُٝيييييييييييييييييي حُٜييييييييييييييييييٟ كخٌُخث٘يييييييييييييييييخص ٟييييييييييييييييي٤خء

  
 ٝكييييييييييييييييييْ حُِٓييييييييييييييييييخٕ طزٔييييييييييييييييييْ ٝػ٘ييييييييييييييييييخء 

 
 رييييييييييييييييييي ر٘ييييييييييييييييييَ   حُٔيييييييييييييييييئخء ك٣ِ٘ييييييييييييييييييض

  
 ٝط٠ييييييييييييييييٞػض ٓٔييييييييييييييييٌخ رييييييييييييييييي حُـزييييييييييييييييَحء 

 
 ٣َٞ ػ٘ي ٗٞه٢ ٛٞ :طٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظ ا٠ُ حُٔخروخٕ  ٕخ٤٘٣َ حُز٤ظ

 حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ حطـخٛخً ا٤ٓ٬ٓخً .ׄ         ػيُٝٚ ػٖ حُٔي٣ق ُِظخ٣ٍنׄ   

 ٣ٍخىطٚ َُِٔٔف حُ٘ؼ١َ.ׄ      حطـخٛٚ ك٢ ٗؼَٙ ا٠ُ ٝٛق حُٔ٘ـِحص حُؼ٣َٜشׄ   

 حرَح٤ْٛ كخكع: ٣وٍٞ -5

ّ  أَٗطَوَ٘يييييييييييييي٢ ٖ  ػ٤ييييييييييييييَيَى ٣يييييييييييييخ َػز ييييييييييييييخ ييييييييييييي  ٌ َُ 

  
َ د    َ  حُطَيييييييييي ز يييييييييي ييييييييييَٞص حُزِ  َٛ ٍ  أ١ََِييييييييييَن  خُزَييييييييييي ًَ 

 
ظَيييييييييييييٚ    ٓ يييييييييييييَص  أ   ً ًَ ّ  َُوَيييييييييييييي  ِيييييييييييييٞ ـ   ػ٤يييييييييييييَي حُ

  
وَيييييييييييييذ    حُل  َٝ   ّ  ٣َٞٓيييييييييييييخً طَؤَر يييييييييييييَٚ كييييييييييييي٢ ح٣َ٧ يييييييييييييخ

 
ح حُٔخرو٤ٖ حُز٤ظ٤ٖ ٖٓ حٓظ٘ظؾ ًٌ  .ح٩ك٤خث٤٤ٖ ػ٠ِ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓآهٌ ٖٓ ٓؤه

 .حٍُٜٞ طِحكْׄ                                    .حُٔ٘خٓزخص ر٘ؼَ حُِحثي ح٫ٛظٔخّׄ   

 .ٓلٜٞٓش ؿ٤َ ًخٗض ٝإ حُٔؼـ٤ٔش حُِـش ا٠ُ حُِـٞءׄ                                     .ٝٓطل٤ظٜخ حُٟٔٞٞػخص طلخٛشׄ   

 هخٍ حُزخٍٝى١: -6

  َ ٗ ظَزَييييييييييييييييييييَٚ حُط ييييييييييييييييييييخث  ح َٝ ييييييييييييييييييييزَخ   ٜ ْ  حُ  ٗيييييييييييييييييييي

  
   ٍ يييييييييييييييييييييييخى  َٜ  ُ ح َٝ   َ  ٛ يييييييييييييييييييييييخ  ٜ ََ حُ يييييييييييييييييييييييظََل  ٓ ح َٝ 

 
ُ َل٤َيييييييييييييييييييييخ ٞ  ح ٝ  ُ لَييييييييييييييييييييي٤   ٍ يييييييييييييييييييييَلض  ح٧َ  ٟ أَ َٝ 

  
   َ يييييييييييييييييخ حُ٘ ييييييييييييييييييخظ  َٜ ٜ يييييييييييييييييٞ ر   ِ َُشً ٣َ يييييييييييييييييوٞ   ٜ َٓ 

 
 :حُزخٍٝىٟ ٗؼَ رٜخ ط٤ِٔ ٓٔش حُز٤ض ٖٓ حٓظ٘ظؾ

  .ح٤ُٓٞٔو٠ حُـَّ ػِٞׄ      . .حُلٌَٟ حُظَحر٢ׄ   

 .طَحػ٤ش ًِٔخص حٓظويحّׄ       .ح٣ًٌَُخص ٓٞح١ٖ ا٠ُ حُل٤ٖ٘ׄ   

 :ٗٞه٠ ك٢ ٓطِغ ه٤ٜيطٚ ٣وٍٞ -7

ٞحريييييييييييييخ ـَ َِيييييييييييييَي حُ َٓ َْ َُيييييييييييييٞ  ٓييييييييييييي ََ يييييييييييييخىٟ حُ  أٗ 

  
٢َ َُييييييييييييييييٞ أَػخرييييييييييييييييخ  ــييييييييييييييييـَيٓؼ  ٚ  رـ  أ ؿ٣ِــييييييييييييييييـ َٝ 

 
ٚ  حَُؼزَييييييييييييييييييَحص   َ  ُ َلو يييييييييييييييييي هَيييييييييييييييييي  طَـييييييييييييييييييََٟٝ

  
يييييييييييييييييٞحَى حُوَِيييييييييييييييييذ  ًحريييييييييييييييييخ  َٓ إ  ًخَٗيييييييييييييييييض  َٝ 

 
 :٤ًِش حُوي٣ْ ػٖ ٣ظوِٞح ُْ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ٗؼَحء إٔ ػ٠ِ ى٤َُ ٣ؼظزَ ٓخ   حهظَ حُٔخرو٤ٖ حُز٤ظ٤ٖ ٖٓ- 

 ٤َٓ ح٧ِٓٞد ا٠ُ حُُٜٔٞش.ׄ            .ح٬١٧ٍ ٝٛقׄ            .رخُـٍِ حُزيءׄ            .ػَْٜٛ رو٠خ٣خ حٗ٘ـخُْٜׄ   
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 -: ٗٞه٢ ٍهخ  -1

 أٓيييييييييييييييييييييييييش ا٫ ٝحُويييييييييييييييييييييييييز٢ أػٜييييييييييييييييييييييييييط٘خ

 
  

 َٓحٓييييييييييييييييخ طييييييييييييييييَّٝ ٝحكيييييييييييييييييس ُيييييييييييييييي٨ٍٝ

  

 ٧ؿِٜييييييييييييييييْ حُٔٔيييييييييييييييي٤ق طؼييييييييييييييييخ٤ُْ ٗؼِيييييييييييييييي٢

  
  

 ح٩ٓييييييييييييييييييييييي٬ٓخ ٧ؿِ٘يييييييييييييييييييييييخ ٣ٝيييييييييييييييييييييييٞهَٕٝ

  

 : ٢ٛٝ حُزخٍٝى١ ط٤ٓ٬ٌ رٜخ حٛظْ حُظ٢ حُو٠خ٣خ ٖٓ ه٤٠ش ػ٠ِ ٣ي٫ٕ حُز٤ظخٕ 

 ح٧ٓش ١ػَٜ٘ ٝكيسׄ     حُٔطزٞػخص هخٕٗٞׄ    ح٧كِحد طؼيىׄ      حَُٔأس طل٣ََׄ   

 :ٗٞه٠ ٣وٍٞ -9

 حٌُِٔش ٌُِخٖٛ أٗٞر٤ْ :

 ًخٖٛ حُِٔي ٓــــ٬ّ ٫ػيٓ٘خ رًَخطي -   

 َٛ ٖٓ أؿ٢ِ ٫ٝ طْ٘ ٛـخ١ٍ ك٢ ٛـ٬طي -   

 أٗٞر٤ْ:

 ٍرش ح٤َُ٘، حُظل٤خص ح٤ًُِخص ٌُحطي. -   

 -كَٓض طخؿي ا٣ِ٣ْ ٝٓــيص ك٢ ك٤خطي -   

 :ا٠ُ ٗٞه٠ حطـخٙ حُٔخرن حُٔوطغ ٣ؼٌْ 

 .حَُٔٔك٠ حُ٘ؼَ ًظخرشׄ        .حُؼ٣َٜش ٗـخُحصح٩ ٍٛيׄ   

 .حُٔ٘خٓزخص ٗؼَׄ       .حُظخ٣ٍو٠ ُِوٜٚ حُ٘ؼَ طط٣ٞغׄ   

 ٗٞه٢: ٣وٍٞ -11

 ٫ف حُـيييييييييييييييييٞ ػ٘يييييييييييييييييخٕ كييييييييييييييييي٠ أػويييييييييييييييييخد

 
  

 ح٣َُييييييييخف ٛييييييييٞؽ ٓييييييييٖ كييييييييَ ٓييييييييلخد أّ 

  

 :ا٠ُ ٗٞه٠ حطـخٙ حُٔخرن حُز٤ض ٣ؼٌْ

 حُظخ٣ٍو٠ ُِوٜٚ حُ٘ؼَ طط٣ٞغׄ     .حُلي٣ؼش ٔوظَػخصٝٛق حُׄ    .ح٤َُٔ ا٠ُ حُظخ٣ٍنׄ    حَُٔٔك٠ حُ٘ؼَ ًظخرشׄ   

 ٣وٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ  :  -11

 

ُ و٤ٜييييييييييخ  َكٔييييييييييذ  حُوَييييييييييٞحك٢ َٝكٔييييييييييز٢ كيييييييييي٤ٖ أ 

  
٣ٜخ  يييييييييييي   ٛ  أَٗ ييييييييييي٢ اُييييييييييي٠ ٓيييييييييييخَكش  حُليييييييييييخٍٝم  أ 

 
ٖ  رييييييييييٚ ييييييييييذ  ُيييييييييي٢ ر٤خٗييييييييييخً أٓييييييييييظَؼ٤ َٛ  ،  ْ ٛ يييييييييي  ٫ 

  
يييييييييييي٤ٜخ   ٟ َّ هخ وييييييييييييٞم  ٗييييييييييييخ  ػِيييييييييييي٠ ه٠ييييييييييييخء  ك 

 
 :ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس حُظٍٜٞ ك٢ حطـخٛخص حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ػ٠ِ ٣يٓٔخص  ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ رؼٞ 

 حُزيء رخُٔويٓش حُط٤ِِشׄ       ح٫طـخٙ رخُ٘ؼَ ٝؿٜش ا٤ٓ٬ٓشׄ         حُظـي٣ي ك٢ حُُٕٞ ٝحُوخك٤شׄ       حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ   
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 ٣وٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ:  :  -12

٤َُِييييييييييييييييييش  َكظ يييييييييييييييييي٠  ٌَ ييييييييييييييييييَِؼش  حُ  ٔ ص  حُ  ِ  َػيييييييييييييييييي

  
ٔيييييييييييق  ح  َٓ ٔيييييييييييخٓخريييييييييييخَص  يييييييييييٌحء  َهطزيييييييييييخً ؿ   ُل 

 
خ٤ُييييييييييخ ًَ   ّ َؿيييييييييييح حُوييييييييييٞص  كيييييييييي٢ ٣َييييييييييي  حُ٘ييييييييييخ َٝ 

  
ييييييييييي٤خٓخ   ٜ َ  حُ  هيييييييييييٞص  َكظ ييييييييييي٠ َٗيييييييييييٟٞ حُلَو٤ييييييييييي

 
 :ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ُيٟ ط٤ٓ٬ٌ حُزخٍٝى١ ٤٘٣َٞٛٝ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 ٓؼخُـش ٬ٌ٘ٓص ٓـظٔؼخطْٜׄ       ح٫طـخٙ رخُ٘ؼَ ٝؿٜش ا٤ٓ٬ٓشׄ         حُظؼز٤َ ػٖ حٌُحصׄ       حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ   

 ٣وٍٞ أكي حُ٘ؼَحء :  -13

ييييييييييييييييييييـ٤َ  َٜ ٫ٞٗييييييييييييييييييييخ حُ َٓ  كيييييييييييييييييييي٢ ػ٤ييييييييييييييييييييي  

  
   َ ز٤يييييييييييييييييييييييييييي ٌَ ٫ٞٗييييييييييييييييييييييييييييخ حُ َٓ ػ٤ييييييييييييييييييييييييييييي   َٝ 

 
  َ ييييييييييييييييييييييييييييييَحم  ػ٤ييييييييييييييييييييييييييييييي  حُل طيييييييييييييييييييييييييييييي  اٗ 

  
   َ ٕ  ح٤َٓ٧ييييييييييييييي ح٧َٟيييييييييييييييل٠ َػِييييييييييييييي٠ َػيييييييييييييييَ َٝ 

 
 ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓظي ُِٔيحٍّ ح٧ىر٤ش ٣٘ظ٢ٔ ٌٛح حُ٘ٚ ا٠ُ:

 حُٞحهؼ٤شׄ     حُي٣ٞحٕׄ                 ٓطَحٕ   ػ٘ي حُٞؿيح٢ٗ حُظ٤خٍׄ    ٝحُزؼغ ح٩ك٤خءׄ  

 ٣وٍٞ كخكع ارَح٤ْٛ ك٢ ٓيف حُ٘ز٢ :  -14

  ٍ  ِ ييييييييييييييي ـَ َُيييييييييييييييْ أَطَ َٝ يييييييييييييييذ   ٔ  رََِـظ يييييييييييييييَي َُيييييييييييييييْ أَٗ

  
   َ  ُ ٌَ حُظَيييييييييييي َٝ ييييييييييييٟٞ  َٜ َٖ حُ ييييييييييييخ أَه ييييييييييييق رَيييييييييييي٤  ٔ َُ َٝ 

 
 ً٫ ِ ٘يييييييييي َٓ َُييييييييييْ أَرييييييييييي   َٝ ؤٓييييييييييخً  ًَ ييييييييييق   ٛ ييييييييييخ أَ  ٔ َُ َٝ 

  
   َ َُييييييييييييييْ أَطََ٘ز يييييييييييييي َٝ ييييييييييييييَ كَوييييييييييييييَحً  َُييييييييييييييْ أَٗظَل  َٝ 

 
ييييييييييؼخً كََِيييييييييْ ٣    ٟ ٞ َٓ َي  يييييييييي٣ل  َٓ  زييييييييين  كيييييييييي٢ هَِزييييييييي٢ 

  
   ٍ  ِ ٘يييييييييييي َٓ َٝ ًييييييييييييَٟ َكز٤ييييييييييييذ    ً   ٚ ٍ  ر يييييييييييي  طَـييييييييييييٞ

 
 ك٢ ح٧ر٤خص اٗخٍس ُٔخ ًخٕ ؿ٤َ حُظط٣َٞ ٣زيإٔٝ رٚ هٜخثيْٛ . ٢ٛٝ: -

 ٝحُـٍِ ح٬١٧ٍ ػ٠ِ حُٞهٞف ٓؼَ حُظو٤ِي٣ش حُٔويٓخصׄ            ُٔؼخ٢ٗ ح ٝحرظٌخٍ حُـَحٝ ك٢ حُظ٘ٞعׄ  

 حُؼَٜ. ػوخكش ا٠ُ ٝح٫ُظلخص حُظَحع ٖٓ ح٧هٌ:  حطـخ٤ٖٛ ر٤ٖ حُٔٞحءٓشׄ           حُظخ٣ٍو٢ ُِٚوٜ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ طط٣ٞغׄ  

  : ٣وٍٞ ٗٞه٢ -15

 :  ػ٠ِ ى٤َُ حُز٤ض ك٢. 

 رخُطز٤ؼش ث٤٤ٖح٩ك٤خ حٛظٔخّׄ     حُٜخكذ هطخد ك٢ حُويٓخء ح٩ك٤خث٤٤ٖ طو٤ِيׄ  

 ح٬١٧ٍ ٝٝٛق رخُـٍِ حُزيء ك٢ حُويٓخء ح٩ك٤خث٤٤ٖ طو٤ِيׄ      حُز٤خ٤ٗش رخُ٘خك٤ش ح٩ك٤خث٤٤ٖ حٛظٔخّׄ  

 : *ك٢ ريح٣ش  ه٤ٜيطٚ ٜٗؾ حُزَىس حُظ٢ ٓيف رٜخ حُ٘ز٢)ٙ(  هخٍ ٗٞه٢ -16

 ٣ٍيييييييييْ ػِييييييييي٠ حُويييييييييخع رييييييييي٤ٖ حُزيييييييييخٕ ٝحُؼِيييييييييْ  

  
  

 أكييييييييَ ٓييييييييلي ىٓيييييييي٢ كيييييييي٢ ح٧ٗييييييييَٜ حُلييييييييَّ

  

 رؼ٤٘ييييييييييي٢ ؿيييييييييييئًٍ أٓييييييييييييح   ٍٓييييييييييي٠ حُو٠يييييييييييخء

  
  

 ٣ييييييييييخ ٓييييييييييخًٖ حُوييييييييييخع أىٍى ٓييييييييييخًٖ ح٧ؿييييييييييْ

  

 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ ٗؼَحء ح٧طـخٙ ح٩ك٤خث٢ ٢ٛٝ:

 ح٫َٜٗحف ػٖ حُ٘لْ ٝٓخ ٣٘ـِٜخ ٖٓ أكخ٤ْٓׄ               أهٌ حٌَُ٘ ٖٓ حُوي٣ْ ٍٝر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص أٝ أكيحع حُؼَٜׄ   

 ح٫ٛظٔخّ رخُٞكيس حُل٤٘شׄ    يٓخص حُـ٤ُِشطو٤ِي حُويٓخء ك٢ حُزيء رخُٔوׄ   

 طِيييييييييي حُطز٤ؼيييييييييش ، ه يييييييييق ر٘يييييييييخ ٣يييييييييخ ٓيييييييييخ١ٍ 

  
  

٘ غ  حُزييييييييييييخ١ٍ  يييييييييييي  ٛ ٣ييييييييييييَي رييييييييييييي٣َغ 
 كظيييييييييييي٠ أٍ 
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 هخٍ أكٔي ٓلَّ:  -17

 كظييييييييي٠ ٓظييييييييي٠ ٗل٘ييييييييي٢ حُـــــــــــيييييييييـزخٙ ًَٝٗيييييييييغ  

  
 ٝرٌييييييييييييييق هيييييييييييييييـ٣َِ٘ ٝ هيييييييييييييييَى ٜٗـــيييييييييييييييـلغ 

 
 ٗؼطييييييييييييي٢ حُـييييييييييييي٣َق ٝحُٔٔيييييييييييييظـ٤غ ٟييييييييييييئخىس       

  
 ٝ ػ٬ؿـــيييييييييييييييييييـٚ ىرــيييييييييييييييييييـخرش ٝ ٓــــيييييييييييييييييييـيكغ 

 
 ٣يييييييييييخ أُيييييييييييق ٤ِٓـــــيييييييييييـٕٞ أػييييييييييييٝح ؿ٤٘ــيييييييييييـٌْ   

  
 ٜيييييييييييييي٠ ٝ هيٓييييييييييييييخً ط٘ييييييييييييييِعُظلييييييييييييييٍَٝح ح٧ه 

 
 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ أكٔي ٓلَّ:

 حُِ٘ػش حَُٝك٤شׄ          ح٫ػظِحُ رؼَٝرظٚ ٝ ا٬ٓٓٚׄ           ح٤َُٔ ا٠ُ حُظؤَٓ  ك٢ حٌُٕٞׄ          كذ حُطز٤ؼش ٝحُُٞغ رٜخׄ   

ٍَٗش  ٓي٣٘ش   ٓو١ٞ ػ٠ِ ٓظلَٔح " ٗٞه٢" ٣وٍٞ  -11  " حُظ٤ًَش رؼي كٜخٍٛخ:" أَى 

ييييييييييييييي َٛ  َ ِيييييييييييييييي  ُحث ييييييييييييييي  ٓ   َ ييييييييييييييي  ً ٍَٗيييييييييييييييش    زَحً أَى 

  
   ّ ٣َزويييييييييييييييييي٠ حُٔخُ ييييييييييييييييييي  حَُؼيييييييييييييييييي٬  َٝ  ٣َٞٓييييييييييييييييييخً 

 
ييييييييييييييييي س        ك  َٞ  ٓ ٕ  كَٔييييييييييييييييخ َػ٤َِييييييييييييييييي    َهلَييييييييييييييييض  ح٧ًَح

  
   ّ ٕ  ط ويييييييييييييييخ ٔيييييييييييييييخ يييييييييييييييغ  حُل  َٔ ـ  ٫ حُ َٝ  ٣َٔيييييييييييييييؼ٠ 

 
ؼيييييييييييييخً   ٓ ٖ  ٗيييييييييييييٍٞحً ؿخ ييييييييييييي  ً ي   ٔيييييييييييييخؿ  َٓ َهزَيييييييييييييض  َٝ 

  
   ّ ح٥ٍح َٝ يييييييييييييييييييييييي   ٚ  ح٧ٓ  ٤َييييييييييييييييييييييي  طَٔ٘ييييييييييييييييييييييي٢ اُ 

 
 :حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس ُيٟ حُٔخرو٤ٖ حُز٤ظ٤ٖ ٖٓ ٗٔظ٘ظـٜخ حُظ٢ ـي٣يٝحُظ حُظطٍٞ ٓظخَٛ ٖٓ

 .ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِؼخُْ حُوخٍؿ٤ش رخُ٘جٕٞ حُزخٍٝى١ ط٬ٌٓس حٗ٘ـخٍׄ                     .حُظو٤ِي١ حُـٍِ ٓؼَ حُوي٣ٔش رخ٧ؿَحٝ حُؼ٘خ٣شׄ   

 .ٝٓوظَػخطٚ حُؼَٜ ٓ٘ـِحص ػٖ ظؼز٤َحُׄ                             .ٗؼَْٛ ك٢ حٌُحط٤ش حُظـخٍد ػٖ حُظؼز٤َׄ   

 ":أكي" ؿِٝس ك٢" ٓلَّ أكٔي" هخٍ  -19

ٞ ١َ حُليييييييييييييييييٍٞ ٝح٤ُِيييييييييييييييييخ٢ُ كزيييييييييييييييييخ٠ُ  ١ ييييييييييييييييي

  
 طِيييييييييييييييييي حُ٘ييييييييييييييييييخٍ، ٝحُ٘يييييييييييييييييَحٍ طييييييييييييييييييٞح٠ُ 

 
 ٌٓييييييييييييييييييييش ُلٜييييييييييييييييييييخ ح٠ُييييييييييييييييييييَحّ ُؼييييييييييييييييييييؤٍ

  
 ٛ زَِيييييييييييييييييييي٢ طيييييييييييييييييييييى ك٤ييييييييييييييييييييٚ حُـزييييييييييييييييييييخ٫ 

 
 ُيييييييييييييييْ طٔيييييييييييييييْ ح٤ُٔيييييييييييييييخٙ ٛخٓيييييييييييييييش كليييييييييييييييَ

  
 رخؿظٔييييييييييييييييييييييخٍ ٫ٝ حُط٤ييييييييييييييييييييييٞد ٗييييييييييييييييييييييٞح٫ 

 
 ٝرٜ٘ييييييييييييييي ٓييييييييييييييٖ حُِظيييييييييييييي٠ ٗييييييييييييييخٍ ٗٔييييييييييييييَٝ

  
 ى  ٝطٜييييييييييييييييييييييييي١ٌ رؼؤٍٛيييييييييييييييييييييييييخ اػيييييييييييييييييييييييييٞح٫ 

 
  ًظخرظٚ: ه٬ٍ ٖٓ حُؼَر٢ حُ٘ؼَ طط٣َٞ ك٢ ٓلَّ ىٍٝأكٔي طؼٌْ ح٧ر٤خص

 .حُلَ حُ٘ؼَׄ                .حَُٔٔك٢ حُ٘ؼَׄ    .حََُٔٓ حُ٘ؼَׄ    .حُِٔل٢ٔ حُ٘ؼَׄ   

 :" كخكع ارَح٤ْٛ "  هخٍ  -21

 .٣ـيييييييييـخ َكــي٣ـيييييييييـيحً ٣َـ٘ـٔيييييييييـخد  كَيييييييييـَٞم َكـي٣يييييييييـي  

  
  

  ٔ ـ ـخٗ  ًَ  ّ ؿييييييييييييخ ََ هـطييييييييييييـخء  كَييييييييييييَٞم حُ ََ  ـ٤ييييييييييييـخد  حُ

  

َؿيييييييييـَرخً  َٝ ـَهيييييييييـخً  َٗ ـليييييييييـَض حُز يييييييييـ٬َى  َٔ ـ َٓ  هَيييييييييـي 

  
  

  ّ ــــوـــيييييييييييييـيح  ٓ   َ  ٔ ـــيييييييييييييـ َ٘ ــــ  ٓ ٌ ٍحَػـــيييييييييييييـ٢  ـــ  رـ 

  

 .............ٝٛٞ ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يس ُيٟ حُظـي٣ي حطـخٛخص ٖٓ حطـخٙ ػٖ ٣ظَؿٔخٕ حُز٤ظخٕ

 .حُطز٤ؼش ُٞٛق ح٫طـخٙׄ    .حُلي٣ؼش حُٔوظَػخص قٝٛ ا٠ُ ح٫طـخٙׄ   

 .ٓؼخُـش ٬ٌ٘ٓص  ٓـظٔؼْٜׄ    .حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُل٤خسׄ   

 ( https://dardery.site/archives/1505حٟـ٢ حَُحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 

https://dardery.site/archives/1505
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 ما العٌوب التى وجهها الجٌل الجدٌد لجٌل البعث والكالسٌكٌة الجدٌدة ؟ -ٔس     

 االنصراف عن النفس وما ٌشغلها من أحاسٌس.         (ٔ

 . إكثارهم من االلتفات إلى القدٌم وتقلٌده (ٕ

   اهتمامهم بالمناسبات والمجامالت على حساب المعنى والوجدان.(ٖ

  ،فالقصٌدة عندهم وحدات متعددة ال نسق لها وال نظام ٌجمعهارهملم ٌهتموا بالوحدة العضوٌة فً شع(ٗ

 ؟ٌقوم االتجاه الوجدانً  عالم -ٕس

 اكتشاف الفرد ذاته و العمل على النهوض بها. ) ذاتٌة التجربة ( -ٔ

 االعتزاز بالثقافة الجدٌدة و الوعى االجتماعى .  -ٕ

 .ومجافاة للقبح  وعشق للجمال بومساواة وح دلوع وكرامة لمثل اإلنسانٌة العلٌا من حرٌةلالتطلع  -ٖ

 نشؤة االتجاه الوجدانً وتطوره فً الشعر العربً :مراحل ت -ٖس

بدأ الشعر ٌمٌل إلى االتجاه  ،مع حركة اإلحٌاء التً ردت إلى الشعر العربً ما كان قد فقده من لمسات وجدانٌة ذاتٌة - ٔ

 اكٌا لها . الوجدانً  المتؤثرا بالرومانتٌكٌة الغربٌة مح

ازدهر منذ العقد الثالث من القرن العشرٌن على ٌد  حتىنما االتجاه الوجدانى مع حركات التجدٌد التً كان مطران رابدها  -ٕ

 رواد مدرسة الدٌوان ومدرسة أبوللو ومدرسة المهاجر . 

 قعٌة الجدٌد .ثم بدأ االتجاه الوجدانً فً التراجع بعد الحرب العالمٌة الثانٌة أمام تٌار الوا -ٖ

 تحدث عن موقف شعراء االتجاه الوجدانً من الشعر القدٌم. -ٗس

 .حرص أصحاب االتجاه الوجدانً على الخروج من أسر األنمــاط الشعرٌة المكررة على مر العصور  -1

 تتمٌز بـــ: ابتكار صٌغة شعرٌة حدٌثة -ٕ

 ٌمتزج فٌها التراث بالعصرٌة  -أ

 .ت حدٌثة وقدرة حقٌقٌة على اإلٌحاء تكتسب فٌه األلفاظ دالال -ب

 .حُ٘ؼ٣َش ك٤ٜخ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ك٢٘ كي٣غ ٣٘ظلغ رخُ٘ظــــ٣َخص حُـي٣يس ك٢ ح٧ىد ٝحُلٖ ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُِـش  تقوم الصورة -ج

 حٍُٜٞس حُل٤٘ش ٖٓ حُٞؿيحٕ.                        ك٤ٜخ ط٘طِن  -ى

 ه الشعري المتمثل فً الرومانســٌة ؟ما العوامل التى أعانت مطران على تكوٌن  مذهب -٘س

 اطالعه على الشعر الرومانسى الفرنسى . (ٔ

 نشؤته فى ربوع لبنان الجمٌلة وتؤثره بها . (ٕ

 عواطفه الجٌاشة وحسه المرهف . (ٖ
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 أٌن ومتى  أعلن مطران خصابص مذهبه الشعري؟ وماذا قال عنه؟ -ٙس

عصري وفخره أنه عصري ، وله على سابق الشعر مزٌة  حٌث ٌقول: هذا شعر 9ٓ8ٔفً مقدمة الجزء األول من دٌوانه 

 زمانه على سالف الدهور. 

   ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة دٌوانه ؟ -7س

 لٌس ناظمه بعبده -ٔ 

 ال تحمله ضرورات الوزن أو القافٌة على غٌر قصده. -ٕ

 ٌقال فٌه المعنى الصحٌح باللفظ الصحٌح.  -ٖ

 مال البٌت المفرد بل ٌنظر لجمال البٌت فً ذاته وفً موضعه ال ٌنظر إلى ج -ٗ

 إلى جمال القصٌدة فً: ٌنظر - ٘

 وفً ترتٌبها -ب      تركٌبها  -أ

  ندور التصوٌر وغرابة الموضوع -د  وتوافقها وفً تناسق معانٌها -ج

 الحر ورمطابقة كل ذلك للحقٌقة وشفوفه عن الشع -هـ 

 فابه فٌه على قدر.وتحري دقة الوصف ، واستٌ -و

 بم ٌتمٌز المذهب الرومانسى عن المذهب الكالسٌكى ؟ ما أهم مبادبه ؟ -8س

 االتصال بالطبٌعة  -ٗ صدق التجربة  -ٖ تحلٌل العواطف اإلنسانٌة  -ٕ حرارة العاطفة  -ٔ

 اإلحساس بالغربة . -ٙ  حب الجمال والخٌر والمثل األعلى . -٘

 الرومانسٌة  ة انتقالٌة بٌن المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة والمدرسةإلى أى مدى ٌعد مطران مرحل -9س

 فى الوطن العربى ؟

ألن شعره ٌجمع بٌن  الرومانسٌة فى الوطن العربى ٌعد مطران مرحلة انتقالٌة بٌن المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة والمدرسة

 خصابص المدرستٌن

  :من خصابص المدرسة الكالسٌكٌة 

 انتزاع بعض الصور من التراث القدٌم.  -أصالة اللغة ودقتها.)ج(  -ة الوزن والقافٌة. )ب( التزام وحد -)أ( 

  :من خصابص المدرسة الرومانسٌة 

 رسم الصور الكلٌة.  -اختٌار عنوان للقصٌدة تدور حوله األفكار.)ب(  -)أ( 

 الوحدة العضوٌة المتمثلة فً وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسً. -)ج( 

 التشخٌص ومزج النفس بالطبٌعة. -)د( 

 صدق التجربة وقوة العاطفة -)هـ(

 لغة حٌة نابضة تنؤى عن الغرٌب .استعمال   –)و( 

 لم ٌدع خلٌل مطران إلى هذا االتجاه بشكل علنى ؟ –علل  -ٓٔس

   . خوفا من مواجهة اإلحٌابٌٌن ولم ٌدافع عنه حٌن احتدمت المعركة األدبٌة بٌنهم وبٌن جماعة الدٌوان
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 االتجاه الوجدانًتدرٌبات على 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )       . ٍحثي ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٛٞ حُزخٍٝى١ .1

 ( )         حُىَٛ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ ٣ي ح٩ك٤خث٤٤ٖ. .2

 ( )          حٕ.ٗٔخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ ٣ي ٓطَ .3

 ( )    ٖٓ حُؼ٤ٞد حُظ٢ أهٌٛخ أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ ح٫طـخٙ ح٩ك٤خث٢ ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص. .4

 ( )        ٖٓ ػ٤ٞد ح٩ك٤خث٤ٖ ح٩كَح١ ك٢ طـخَٛ حُوي٣ْ ٝٛـَٙ. .5

 ( )      كَٙ أٛخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ هٜخثيْٛ. .6

 ( )     ١لش ٓٔش ٓ٘ظًَش ر٤ٖ ح٩ك٤خث٤٤ٖ ٝأٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ.ٛيم حُظـَرش ٝهٞس حُؼخ .7

 ( )       حُ٘خػَ حُٞؿيح٢ٗ ٛٞ ٗخػَ ٝحهؼ٢ ك٢ طوزَ ط٘خه٠خص حُل٤خس . .1

 ( )        ٣وّٞ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ حًظ٘خف حُلَى ٌُحطٚ .   .9

 ( )   ػ٤ِٚ حُ٘ؼَحء.كَٙ ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٠ِ حُظوخ٤ُي حُ٘ؼ٣َش حُٔظٞحٍػش ٝحُظ٢ ٓخٍ  .11

 ( )      حُٔؼَ حُؼ٤ِخ حُظ٢ ططِؼٞح ا٤ُٜخ طيٍٝ كٍٞ ه٤ْ حُلن ٝحُو٤َ ٝحُـٔخٍ .11

 ( )        ٣وّٞ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ حػظِحُ حُلَى ر٘لٔٚ .   .12

 ( )       حطـٚ ٓطَحٕ ٗلٞ حَُٝٓخ٤ٔٗش ٓظؤػَح ر٘٘ؤطٚ ك٢ كَٗٔخ. .13

 ( )         ىػخ ٓطَحٕ ا٠ُ ٌٛح ح٫طـخٙ ػ٤ٗ٬ش ك٢ حُٜلق. .14

 ( )     ٣وّٞ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ ططِغ حُلَى ا٢ُ حُٔؼَ حُؼ٤ِخ ٝٓـخكخس حُوزق .  .15

 ( )      حُٞحهؼ٤ش حُـَر٤ش .  خلخ٤ًٓريأ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢   .16

 ( )     كَٙ ٗؼَحء ٌٛح ح٫طـخٙ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ رخ٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَس ػزَ حُؼٍٜٞ. .17

حُو٤ٜيس ػ٘ي أٛلخ ح٫طـيخٙ حُٞؿييح٢ٗ كي٢ طَحرطٜيخ ٝؿَحريش ٟٓٞيٞػٜخ ٝىهيش حُٞٛيق ٝطؼز٤َٛيخ ػيٖ اكٔيخّ ٣ٌٖٔ ؿٔخٍ  .11

 ( )              حُ٘خػَ

 ( )    ريأ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٓغ كًَش ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ  ٝٗٔخ ٓغ ٓطَحٕ ٝحُىَٛ ػ٢ِ ٣ي ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٝأرُِٞٞ .  .19

 ( )      لَد حُؼخ٤ُٔش ح٢ُٝ٧ . ريأ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ حُظَحؿغ ٓغ حُ  .21

 )         (  أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ كَٛٞح ػ٢ِ حرظٌخٍ ٤ٛـش ٗؼ٣َش كي٣ؼش ٣ٔظِؽ ك٤ٜخ حُظَحع رخُؼ٣َٜش .   .21

 ( )      .  ط٘طِن حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٖٓ حُٞؿيحٕ  .22

 ( )        حُ٘خػَ ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػزي ُِو٤ٜيس ٝحُِـش .  .23

 ( )  طظ٤ِٔ حٍُٜٞس ك٢ ح٤ُٜـش حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس رخػظٔخىٛخ ػ٠ِ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼش ك٢ ح٧ىد ٝحُِـش ٝح٤ُٓٞٔو٠. .24

 ( )        ٓطَحٕ ٣ؼي َٓكِش حٗظوخ٤ُش ٗلٞ حَُٝٓخ٤ٔٗش. .25

 ( )      ٣ـِذ ػ٠ِ ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُ٘ؼٍٞ رخُـَرش. .26

 ( )      ط٤ًَزٜخ ٝط٘خٓن ٓؼخ٤ٜٗخ . ٓطَحٕ ١َ٣ إٔ ؿٔخٍ حُو٤ٜيس ك٢  .27
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 ( )      ٣ؼ٤ذ ٓطَحٕ ػ٢ِ ح٩ك٤خث٤٤ٖ ح٫َٜٗحف ػٖ حُظـخٍد حٌُحط٤ش .   .21

 ( ) ٖٓ ػ٤ٞد ٓيٍٓش ح٩ك٤خء ٝحُزؼغ ح٩ًؼخٍ ٖٓ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص ػ٢ِ كٔخد حُلٌَ حُٞؿيح٢ٗ .   .29

 ( )       ٗؼَحء ح٩ك٤خء ٣ٜظٕٔٞ رخُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُ٘ٚ .  .31

 ( https://dardery.site/archives/1782ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ) 

 -: من بٌن البدابل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  ٕس

 ٓخ ػيح : ـ٤َ حُزؼغ ٝح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُـي٣يسحُؼ٤ٞد حُظ٠ ٝؿٜٜخ حُـ٤َ حُـي٣ي ًَُ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -1

 اًؼخٍْٛ ٖٓ ح٫ُظلخص ا٠ُ حُوي٣ْ ٝطو٤ِيٙ .ׄ     ح٫َٜٗحف ػٖ حُ٘لْ ٝٓخ ٣٘ـِٜخ ٖٓ أكخ٤ْٓ.      ׄ   

   َٓحػخس حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش.ׄ       حٛظٔخْٜٓ رخُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص ׄ   

 أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٛٞ . -2

 ًؼَس ٗؼَِ حُٔ٘خٓزخصׄ     ًحط٤ش حُظـَرش ׄ     ٍٛخٗش حُِـش   ׄ    حُو٤خٍ حُـِث٢ ׄ   

 ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ -3

 حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغׄ     حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ ׄ    ح٫ػظِحُ رخُؼوخكش حُـي٣يس ׄ        حُِ٘ػش حُز٤خ٤ٗش ׄ   

 ٢ٗ : ٖٓ حُٔؼَ حُؼ٤ِخ حُظ٢ ٣ظطِغ ا٤ُٜخ ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح  -4

 .ًَ ٓخ ٓزن ׄ     ػ٘ن حُطز٤ؼش ٝٓـخكخس حُوزق ׄ     حٌَُحٓش ٝحُٔٔخٝحس ׄ     حُل٣َش ٝحُؼيٍ ׄ   

 ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٣لخ٢ً :   -5

  حُويٓخء.ׄ      حُٞؿٞى٣شׄ     حُٞحهؼش ׄ       حَُٓخٗظ٤ٌ٤ش حُـَر٤ش ׄ   

 حُىَٛ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٓغ : -6

  .حُي٣ٞحٕ ٝأرُِٞٞׄ      ُٞحهؼ٤ش حׄ     ٓطَحٕ ׄ       ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ׄ   

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٤ِٔٓحص ح٤ُٜـش حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس ٓخ ػيح: -7

 ٝهيٍس ػ٠ِ ح٣٩لخء.طٌظٔذ ك٤ٚ ح٧ُلخظ ى٫٫ص كي٣ؼش ׄ       ٣ٔظِؽ ك٤ٜخ حُظَحع رخُؼ٣َٜش ׄ   

                    حٍُٜٞس حُل٤٘ش ٖٓ حُٞؿيحٕ.     ك٤ٜخ ط٘طِن ׄ         أهٌ حٍُٜٞ حُ٘ؼ٣َش ٖٓ حُويٓخء ׄ   

 ٍحثي ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢: -1

 ٗخُى ح٬ُٔثٌش.ׄ      أكٔي ٢ًً أرٞ ٗخى١ׄ     ٓطَحٕ ׄ      حُزخٍٝى١ ׄ   

 ٓخ ػيح :. حُؼٞحَٓ حُظ٠ أػخٗض ٓطَحٕ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ  ٌٓٛزٚ حُ٘ؼ١َ حُٔظٔؼَ ك٢ حَُٝٓخٗٔــ٤شًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -9

 ٗ٘ؤطٚ ك٠ ٍرٞع ُز٘خٕ حُـ٤ِٔش ٝطؤػَٙ رٜخ .ׄ      ٠ٔ حُل٠َٔٗ .ح٬١ػٚ ػ٠ِ حُ٘ؼَ حَُٝٓخٗׄ   

 ػٞح١لٚ حُـ٤خٗش ٝكٔٚ حَُٔٛق .ׄ        طٌِٔطٚ ػ٠ِ ٣ي حُزخٍٝى١ׄ   

 طوّٞ حٍُٜٞس ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ػ٢ِ ٓلّٜٞ ؿي٣ي ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼش ك٢ :  -11

 . ًَ ٓخ ٓزنׄ        ح٧ىدׄ     حُلٖ ׄ      ح٤ُٓٞٔو٢ ׄ   

 ىػخ ٓطَحٕ ا٠ُ ٌٓٛزٚ حُـي٣ي ك٢: -11

 ٗيٝحطٚ ح٧ىر٤شׄ      ٓويٓش ى٣ٞحٗٚ ׄ    ؿ٣َيس ح٬ٍُٜ ׄ     ؿ٣َيس حُيٓظٍٞ ׄ   

https://dardery.site/archives/1782
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 ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ حُـي٣ي ػ٘ي ٓطَحٕ -12

 حٗظِحع حٍُٜٞ ٖٓ حُويٓخءׄ    ح٫ػظيحى رخُز٤ض حُٔلَى   ׄ    ح٫ُظِحّ رٜٔ٘ؾ حُو٤ٜيس حُؼَر٤شׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ   

 ؿٔخٍ حُز٤ض حُٔلَى ػ٘ي ٓطَحٕ  ٣ظٔؼَ ك٢ : -31

 ٟٓٞؼٚ ٖٓ حُو٤ٜيسׄ      ُلظٚ ٝٓؼ٘خٙׄ      ٓؼ٘خٙ ׄ      ُلظٚׄ   

 : ؿٔخٍ حُو٤ٜيس ك٢ ٣٘ظَ حُ٘خػَ ك٢ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ا٢ُ   -14

 ًَ ٓٔخ ٓزن.ׄ      ىهش حُٞٛقׄ       ٛيم حُظـَرشׄ     حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ   

 :     رؼي طَحؿغ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ -15

 .حُؼوي حُؼخُغ ٖٓ حُوَٕׄ             حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ׄ       حُؼخ٤ُٔش ح٢ُٝ٧ ׄ     حُلَد كَد أًظٞرَ ׄ   

 :ٓخ ػيح  حَُٝٓخ٤ٔٗش ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش  -16

 إِّٗػش حُلِٕ ٝحُظ٘خׄ      حُو٤خٍ حُـِث٢ׄ          حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ      ح٤َُٔ ا٠ُ حُطز٤ؼشׄ   

 ٓٞهق ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ٖٓ حُ٘ؼَ حُوي٣ْ. -17

 حُظوِٚ ٖٓ ح٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَس ׄ    ٜٓخؿٔش حُويٓخء ׄ    ٓؼخٍٟش حُويٓخءׄ                     طو٤ِي حُويٓخءׄ   

 ريح٣ش ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ ًخٗض ٓغ :. -11

 ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش .ׄ        ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ  ׄ    ٓطَحٕ ه٤َِ ٓطَحٕ     ׄ     ٗؼَحء حُٔيٍٓش ح٩ك٤خث٤شׄ   

 : ٓطَحٕٖٓ ٓظخَٛ حُظو٤ِي ػ٘ي  -19

 .ٍٛخٗش حُِـشׄ    حُو٤خٍ ح٢ٌُِ                ׄ     حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ      حٓظويحّ حَُِٓׄ   

 ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ حُـي٣ي ػ٘ي ٓطَحٕ -21

 ًَ ٓخ ٓزنׄ     هٞس حُؼخ١لش    ׄ      ىهش حُٞٛقׄ      ؿَحرش حُٟٔٞٞع ׄ   

 : *حُ٘ؼ٣َش حُٔزظٌَس ْٖٓ حُظَحع ك٢ ٤ٛخؿظٜ حُٞؿيح٤٤ًٖٗخٕ ٓٞهق  -21

 ُِظَحع رخُؼ٣َٜش ِْٜٓؿׄ    أهٌ حٌَُ٘ ٖٓ حُوي٣ْ ٍٝر٢ ح٠ُٕٔٔٞ رخٌُحص أٝ أكيحع حُؼَٜׄ  

 ح٫ُظِحّ رٚ ٝطٔـ٤يٙ، ٝح٤َُٔ ك٢ ًٍخرٚׄ       ، ٝحُٔؼ٢ ُِظـي٣يُِظَحعػيّ ح٫ُظلخص ׄ  

 ٤يس ػ٘ي ٓطَحٕ ك٢ ط٤ًَزٜخٝط٤ًَزٜخ ٝط٘خم ٓؼخ٤ٜٗخ ، ٣يٍ ًُي ػ٠ِ كَٙ ٓطَحٕ ػ٠ِ:ؿٔخٍ حُوٜ -22

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ         حُِٔؽ ر٤ٖ حُظَحع ٝحُؼ٣َٜشׄ     ح٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَسׄ    حُِ٘ػش حُز٤خ٤ٗشׄ   

 ٖٓ ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ: -23

 حرظٌخٍ ٍٛٞ ٗؼ٣َش ؿي٣ش ٣ٔظِؽ ك٤ٜخ حُظَحع رخُؼ٣َٜشׄ          ٖٓ ؿٔخٍ ٝهزق               حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٌَ ٓخ ك٤ٚ ׄ   

 طلو٤ن حُٞكيس حُل٤٘ش ك٢ حُو٤ٜيسׄ          حًظ٘خف حَُٔء ًحطٚ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ رٜخׄ   

 طَحؿغ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٗظ٤ـش ُــ: -24

 ظٍٜٞ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ׄ      ٢ظٍٜٞ حُظ٤خٍ ح٩ك٤خثׄ   

 ٟؼق حُ٘ؼَحء  ٖٓ أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗׄ       ٛـّٞ ح٤٤ٌ٤ٓ٬ٌُٖ ػ٠ِ أٛلخد ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗׄ   
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 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ ػ٘ي ه٤َِ ٓطَحٕ ٓخ ػيح: -25

 ُٞٛقىهش حׄ    حُٜيم حُ٘ؼ١ٍٞׄ    حُو٠ٞع ٨ُٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٞحٍػش    ׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ   

 ( https://dardery.site/archives/1782ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ) 

 -: من بٌن البدابل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  ٖس

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  -1

ظَ   ٓ يييييييييييييييييييييييييزَخرَظ٢ ،  َٜ ى  ر  َ ظَلَييييييييييييييييييييييييي ى  ٓ   َ  لَييييييييييييييييييييييييي

  
ى  رَؼَ٘يييييييييييييييييييييييييخث ٢   َ ظَلَييييييييييييييييييييييييي  ٓ يييييييييييييييييييييييييآرَظ٢ ،  ٌَ  ر

 
 حُٔٔش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ ٖٓ ٌٛح حُز٤ض ٢ٛ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ     ِٗػش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّׄ     حُو٤خٍ ح٢ٌُِׄ     ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  -2

 أُ٘ييييييييييييييييييييييييييييؼَ طِز٤ييييييييييييييييييييييييييييش حُوييييييييييييييييييييييييييييٞحك٢

  
 ٝحُ٘يييييييييييييييييييييييييييؼٍٞ رٜيييييييييييييييييييييييييييخ ٤ٜٓيييييييييييييييييييييييييييذ 

 
 خع ٟييييييييييييييييييييَدٝرييييييييييييييييييييٚ ٓييييييييييييييييييييٖ ح٣٩ويييييييييييييييييييي

  
 ٫ طلخ٤ًييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٚ ح٠ُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَٝد 

 
 حُٔٔش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ ٖٓ ٣ٌٖٛ  حُز٤ظ٤ٖ  ٢ٛ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ     ِٗػش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّׄ    حُِ٘ػش حٌُحط٤ش ׄ     ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  -3

خًشً ًييييييييييييييييييخٍُ٘ٞ كيييييييييييييييييي٢ حُِٛييييييييييييييييييَ       ٟييييييييييييييييييل 

  
 ٍهخٛييييييييييييييييشً ًخُـٜييييييييييييييييٖ كيييييييييييييييي٢ حُييييييييييييييييٞحى١ 

 
 ً٘ٔييييييييييييييييييييييييييي٤ٔش حُٔيييييييييييييييييييييييييييلَ      ًيييييييييييييييييييييييييييَحٍسً 

  
 ػَػيييييييييييييييييييييييييخٍسً ًخُطيييييييييييييييييييييييييخثَ حُ٘يييييييييييييييييييييييييخى١ 

 
 حُٔٔش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ ٖٓ ٣ٌٖٛ  حُز٤ظ٤ٖ  ٢ٛ 

 ٛيم حُظـَرش  ׄ     ِٗػش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّׄ    حُِ٘ػش حٌُحط٤ش ׄ     ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ :  ك٢ ٓطِغ ه٤ٜيطٚ " حُٔٔخء": - -4

يييييييييييييييييييض    ِ ْ  كو  يييييييييييييييييييلَخث٢   َىحء  أََُييييييييييييييييييي  ٗ   ٚ  ك٤ييييييييييييييييييي

  
َكيييييييييييييخث٢  ََ ط٢ ، كظ٠ََيييييييييييييخَػلَض  ر  َٞ يييييييييييييز  َٛ  ٓيييييييييييييٖ 

 
 ٤٘٣َ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ ؿخٗذ ٖٓ ٤ٌ٤ٓ٬ًش  ٓطَحٕ طٔؼَ ك٢:

 حُزيء رخُظ٣َٜغ ׄ         حُـَٝ حُ٘ؼ١َׄ     ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ      حُو٤خٍ ح٢ٌُِׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  ك٢ ٍػخء أكي حُ٘ؼَحء ح٤٤ٌ٤ٓ٬ٌُٖ :  - -5

 َُػييييييييييخء ُييييييييييٞ أٗيييييييييي٣ٚييييييييييخ ه٤ييييييييييَ ٓييييييييييٖ هيييييييييي٢ ح

  
 ٣ـيييييييييييييييي١َ ُٔييييييييييييييييخٍ ٓلييييييييييييييييخؿَح ٝهِٞرييييييييييييييييخ 

 
 ٛيييييييييييييي٬ ٗؼ٤ييييييييييييييض رييييييييييييييٚ ٗييييييييييييييزخري هزييييييييييييييَ إٔ

  
 ط٘ؼيييييييييييييييييي٠ ٓلزييييييييييييييييييخ ٍحكيييييييييييييييييي٬ ٝكز٤زييييييييييييييييييخ 

 
 ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ رؼٞ حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ ٓطَحٕ ػ٠ِ ح٩ك٤خثج٤ٖ:

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ     ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص  ׄ    ًؼَس حُ٘ظَ ك٢ حُوي٣ْ ٝطو٤ِيٙ     ׄ      ح٫َٜٗحف ػٖ حُ٘لْ حُ٪ٗٔخ٤ٗش ׄ   

https://dardery.site/archives/1782
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 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ:  :  - -6

ََ حُلـــــييييييييييييييييييييييـَىٝ ّ  أ٫ ٣ييييييييييييييييييييييخ ١خثـــييييييييييييييييييييييـ

  
   ٕ  إ حُ٘ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؼَ ٝؿــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـيح

 
َ  حُ٘ليييييييييييييييييييـْ  ٝكييييييييييييييييييي٢ ٗييييييييييييييييييييَٝى ٗيييييييييييييييييييؼ

  
   ٕ ٍ  ٝرٜظــــــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـخ ُٝ ٫ 

 
 :أكي  ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٤٘٣٢َٗ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيسׄ    حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ   ׄ    ح٫ػظِحُ رخُؼوخكش حُـي٣يس   ׄ     حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  ك٢ ٝٛق حُـَٝد :  - -7

  ٙ  ٍ َ  ٗ ٠َيييييييييييخ ييييييييييي٤  ٔ يييييييييييلَن  ٣َ َٗ ْ  كييييييييييي٢   ٔ ييييييييييي  ٘ حُ َٝ 

 
َىحء     ٞ يييييييييييييي َٓ  ًٟ ٍَ  ً َم حَُؼو ٤يييييييييييييين  َػَِيييييييييييييي٠   ٞ  كَيييييييييييييي

 
 ٕ ٝحُظ٢ طظؼِن رــ٤٘٣ٌَٛح حُز٤ض اٍ رؼٞ حُظ٘خه٠خص حُظ٢ ٝهغ ك٤ٜخ ٓطَح

 ًحط٤ش حُظـَرشׄ    ػ٬هش حٍُٜٞس رخُٞؿيحٕ   ׄ    ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش   ׄ     حُو٠ٞع ٠ٍَُٝحص حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش ׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 1

َؼيييييييييييييخٗ ٢  َٔ ٣يييييييييييييَي حُ َ ع  َؿي  ظ ييييييييييييي ْ  َٗو  ٖ  َُييييييييييييي ييييييييييييي  َٗل 

  
ييييييييييييييييي٤َ٘خ   ٔ يييييييييييييييييخ طَل  َٜ َٗيييييييييييييييييخ ك ييييييييييييييييي٢ َُل ظ   ٞ َؿَِ َٝ 

 
ٖ  ػَ  ييييييييييييييييييخى  ٫ ط٠ََيييييييييييييييييي ييييييييييييييييييش  ح٠ُ  ـَ  ُ  ْ  ٌ  َِيييييييييييييييييي٤ 

  
ـ َٞٗييييييييييييييييييخ  ييييييييييييييييييخ طَز ظَ َٓ   َ يييييييييييييييييي  ٌ ْ  ر  ط  ٕ  َؿييييييييييييييييييَيى   ا 

 
 :ٓخ طظ٤ِٔ رٚ ح٤ُٜـش حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس ُيٟ حُٞؿيح٤٘٣ٖ٤٤َٗ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

       حًظٔخد  ح٧ُلخظ ى٫٫ص ؿي٣يس ٝهيٍس ػ٠ِ ح٣٩لخءׄ            حُظؼز٤َ ػٖ حٌُحص ׄ   

 ٚ ٖٓ ح٧ٗٔخ١ حُ٘ؼ٣َش حُٔظٌٍَسحُظوِׄ           حٗط٬م حٍُٜٞس ٖٓ حُٞؿيحٕׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 9

١ ٌ يييييييييييييييييييييييييييييي ُ ٣ جَييييييييييييييييييييييييييييييش   َٛ  َ ييييييييييييييييييييييييييييييي   حُ  ك٤ 

  
ييييييييييييييَيف    ييييييييييييييخ أَك  يييييييييييييي٤ذَ  َٓ  ٛ ٚ   أ  ٍ   ر يييييييييييييي ييييييييييييييخ َٔ ٌَ  حُ

 
ٟ ََ ١ أَط ييييييييييييييييييييييييييييييي  ِ ً ٤يييييييييييييييييييييييييييييييخً  ٣ََؼييييييييييييييييييييييييييييييي  رَخ

  
   ٖ ييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييخ ٓ  َٜ  ِ ٍ   ك ؼ   ٞ ٍ   هَييييييييييييييييييييي  ٣ وَيييييييييييييييييييييخ

 
ْ   ٣َيييييييييييييييخ  ٔ ييييييييييييييي َٗ   ْ َ   َُييييييييييييييي ٔييييييييييييييي  ٌ ى   ٣َ  ٍ  َٜٗيييييييييييييييخ

  
ييييييييييييييييييييييييييييق   ٤ ٍ   كَخَؿييييييييييييييييييييييييييييؤَى   ًَ ح َٝ  ِ  حُيييييييييييييييييييييييييييي

 
 ٝؿخء رٚ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش؟ ٓطَحٕ ػ٠ِ   . ٓخ ح١ٌُ ػخرَٚ

ى ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكيس.ׄ    ح٫ٗ٘ـخٍ رخُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص.ׄ     رؼي 

   ׄ.ٍْٛ َٞ  ٛ   ػيّ طلو ن حُٞكيس حُل٤٘ش.ׄ    حُظؤػ َ رخُويٓخء ك٢ أُلخظْٜ ٝ

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 11

 كظٜيييييييييييييييييَٓض ىُٝيييييييييييييييييش   ًخٗيييييييييييييييييض ُِزيييييييييييييييييؤّ

  
 ُِزييييييييييييييييييخّ ىُٝييييييييييييييييييش   ؿيييييييييييييييييييص ٝح٤ُييييييييييييييييييّٞ 

 
 حُٜييييييييييييٟ ٝحؿظٔيييييييييييغ حُٔييييييييييي٤ق كيييييييييييَ ريييييييييييخَُأ١

  
 حُو١َيييييييييييييخّ كييييييييييييي٢ ٝح٩كٔيييييييييييييخٕ ٝحُل٠يييييييييييييَ 

 
  ٣ظ٠ق ٖٓ حُز٤ظ٤ٖ إٔ ٓطَحٕ ًخٕ َٓكِش حٗظوخ٤ُش ر٤ٖ حُوي٣ْ ٝحُـي٣ي ، كٔخ ِٓٔق حُوي٣ْ ح١ٌُ طَحٙ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ:

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُز٤ظ٤ٖׄ    حُزيء رخُـٍِ ٝحُٞهٞف ػ٠ِ ح٬١٧ٍׄ   

 حُزيء رخُظ٣َٜغ ׄ   ٍٛخٗش حُِـشׄ   
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 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 11

ح ٌَ َ   َكز ييييييييييييي يييييييييييييؼ   ٘ َ   حُ ٍَ  ٣ز َؼيييييييييييييغ   َهيييييييييييييخ١   حُ٘ يييييييييييييٞ

  
ييييييييييييييييييييييييع    َُل  َٝ   ٕ ٤ييييييييييييييييييييييييي   َىح يييييييييييييييييييييييي٢ رؼ   ٓ ح ََ َٔ  حُ

 
٢ هُٞٚ ك٢ حُ٘طَ حُؼخ٢ٗ :"  ٓ ح ََ َٔ ٤ي  حُ ٕ  رؼ  َُل ع  َىح  " ٤٘٣َ ا٠ُ ٓٔش طظ٤ِٔ رٜخ ح٤ُٜؾ حُ٘ؼ٣َش حُـي٣يس ػ٘ي ححُٞؿيح٤٤ٖٗ:َٝ

 ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُ٘ظ٣َخص حُلي٣ؼشׄ    ع ٝحُؼ٣َٜشحُِٔؽ ر٤ٖ حُظَحׄ   

 حُويٍس ح٣٩لخث٤ش ٌُِِٔخص.ׄ    حٗط٬م حٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش ٖٓ حُٞؿيحٕׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 12

يييييييييييييييييييخ َٔ يييييييييييييييييييخء   كَ َ٘  ٗ يييييييييييييييييييخء   ح٩  َ٘  ٗ ح ا ًَ يييييييييييييييييييخ ا َٓ 

  
   ٚ ٗ طَزَيييييييييييينَ  ر يييييييييييي ْ   ح يييييييييييي٤  ٓ  َ  حَُٓيييييييييييي٤ْ ػِيييييييييييي٠ حُ

 
 ػ٠ِ ح٩ك٤خثج٤ٖ: حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ ٓطَحٕ ٓؤهٌ ٤٘٣َٖٓ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ 

 ح٫َٜٗف ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗشׄ    ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ׄ    ًؼَس حُ٘ظَ ك٢ حُوي٣ْ ٝطو٤ِيٙ  ׄ     ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 13

حم   ِٓ يييييييييييييييييييَ  - ََ يييييييييييييييييي ِ ييييييييييييييييييش   حُؼ  ـ  ّ   طَ يييييييييييييييييي٬ َٓ َٝ 

  
ييييييييييييييضَ    ٗ ٍ   أَ يييييييييييييي٬  ٜ ْ   حُ َُيييييييييييييي يييييييييييييييَ  َٝ ّ   ٣َل ظ  ييييييييييييييخ َٔ  طَ

 
َٖ  ٣َييييييييخ يييييييي  ٔ ح ك  ٌَ يييييييي ح ٢ك يييييييي حُظ ييييييييخؽ   َٛ ٌَ يييييييي  حُٜييييييييز ٢ َٛ

  
يييييييييييييييييَيم   حُليييييييييييييييييذ     ٛ ٚ   أَ ّ   ك ٤ييييييييييييييييي ح ََ ييييييييييييييييي  ً ح٩  َٝ 

 
 . ٓخ ح١ٌُ ػخرَٚ  ٓطَحٕ ػ٠ِ  ٝؿخء رٚ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش؟

ى ح٧ؿَحٝ حُ٘ؼ٣َش ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكيس.طׄ    ح٫ٗ٘ـخٍ رخُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓص.ׄ     ؼي 

   ׄ.ٍْٛ َٞ  ٛ  س حُل٤٘ش.ػيّ طلو ن حُٞكيׄ    حُظؤػ َ رخُويٓخء ك٢ أُلخظْٜ ٝ

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 14

يييييييييييخ َكز ٤زيييييييييييخً  ٣َيييييييييييخ - حٙ   ُ ييييييييييي٢ َٓ َٞ ييييييييييي  َكز ٤يييييييييييذ   ٓ 

  
   ٚ ر ييييييييييييي َٝ  َٕ يييييييييييييخ ًَ   ٖ ييييييييييييي يييييييييييييزَخ١َ  ٓ   ٛ ٢  ٓ  ٛ ٤َيييييييييييييخ

 
ييييييييييييضَ   ٗ ٞ   أَ ْ   َُيييييييييييي ٖ   َُيييييييييييي يييييييييييي  ٌ ييييييييييييزَخر ٢ أَُ ٤ييييييييييييقَ  طَ َٗ 

  
   ْ ييييييييييييييذ   َُيييييييييييييي س   ُ يييييييييييييي٢ ط ط  ٍَ ّ   ٠ََٗييييييييييييييخ  ح٣َ٧ ييييييييييييييخ

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حَُٝٓخ٤ٔٗش ػ٘ي ٓطَحٕ ٢ٛٝ:

 حٓظويحّ حَُِٓׄ    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ    كَحٍس حُؼخ١لشׄ    ح٢ٌُِ ك٢ ح٧ر٤خصحُو٤خٍ ׄ   

 ٣وٍٞ ٓطَحٕ  : - 15

ح أطَييييييييييييي٠ - ٌَ ييييييييييييي َٛ   ٕ يييييييييييييخ َٓ  ِ ُ ق   حُ ٕ   ر يييييييييييييؤَ  ٞ  حُييييييييييييي

  
٣يييييييييييييي    ٕ   ك ييييييييييييي٢ َؿي  ك ييييييييييييي٢ حُل٘  يييييييييييييٞ َٝ   ّ  حُؼ ِ يييييييييييييٞ

 
  ُ ٘ ييييييييييييييييييييٞ ٣ييييييييييييييييييييذ   ً  ييييييييييييييييييييخ ُ ٨َى  َٜ حء   ر  ََ  ػَيييييييييييييييييييي

  
  َْ ْ   كََِييييييييييييييييييي٤  ٍ   ر ويييييييييييييييييييخث   ٌ ييييييييييييييييييي ْ   ػ  ٣  حَُؼيييييييييييييييييييي 

 
 حُز٤ظخٕ ا٠ُ أكي  ح٧ْٓ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞؿيح٢ٗ: ٤٘٣َ ٌٛحٕ

 ح٫ػظِحُ رخُؼوخكش حُـي٣يس    ׄ        حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ   

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيسׄ         حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ    ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/1782ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ) 

 

https://dardery.site/archives/1782
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 مم تكونت مدرسة الدٌوان ؟ و لم سمٌت مدرسة الدٌوان بهذا االسم ؟ -ٔس        

ح٩ٗـ١ِ٤ِ،ُٝي٣ْٜ حػظِحُ ؿـ: طٌٞٗض ٖٓ حُ٘ؼَحء حُؼ٬ػش )حُؼوخى، حُٔخ٢ُٗ، ١ٌَٗ(، ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٓظؤػ٣َٖ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ ح٧ىد  

 ٗي٣ي رخُؼوخكش حُؼَر٤ش .

 1921ٝ ٤ٔٓض ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ رٌٜح ح٫ْٓ ٗٔيزش اُي٠ ًظيخرْٜ )حُيي٣ٞحٕ كي٢ ح٧ىد ٝحُ٘ويي( حُي١ٌ أٛييٍٙ حُؼويخى ٝحُٔيخ٢ُٗ ٓي٘ش  -

َٜص هزَ ًُي ٓ٘يٌ ػيخّ ْٛ حُ٘ؼ٣َش هي ظءك٠ٔٔ حُؼ٬ػش )ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ، أٝ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ، أٝ ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ(، ٝحُٞحهغ إٔ آٍح

، ٝهي ٗظَ ٛئ٫ء ا٠ُ حُ٘ؼَ ٗظَسً طوظِق ػٖ ٗؼَحء ٓيٍٓش ح٩ك٤خء، كؼزَٝح ػٖ ًٝحطْٜ ٝػٞح١لْٜ، ٝٓخ ٓخى ػٜيَْٛ، 1919

 ٝىػٞح ا٠ُ حُظلٍَ ٖٓ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝطلَٔ حُٔٔج٤ُٞش، كٜخؿٔٞح ح٩ك٤خث٤٤ٖ، ٝك٢ ٓويٓظْٜ )ٗٞه٢ ٝكخكع ٝحَُحكؼ٢( .

 بٌن الشعراء الثالثة ؟ما العوامل التً جمعت  -ٕس

 رخ٩ٟخكش ا٠ُ طؤػَْٛ رٔطَحٕ ؿٔغ ر٤ْٜ٘ حػـظِحُْٛ رؼوخكظْٜ حُؼـَر٤ش ٝطخػَْٛ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش 

 لماذا اتجه رواد هذه المدرسة إلى التجدٌد ؟ما  ظروف النشؤة لمدرسة الدٌوان؟ -ٖس

ِٕٞ حُ٘زخد حُؼَر٢ ٝ ٛيٞ ٣ٔيَ رؤُٓيش كَٟيٜخ ح٫ٓيظؼٔخٍ ػِي٢ ؿـ: حطـٚ ٍٝحى ٌٛٙ حُٔيٍٓش ا٠ُ حُظـي٣ي ػ٘يٓخ ٝؿيٝح أٗلْٜٔ ٣ٔؼ

ريي٤ٖ أر٘خثييٚ كيي٢ ٓلخُٝييش ٓ٘ييٚ ُظلطيي٤ْ حُ٘وٜيي٤ش حُؼَر٤ييش ح٩ٓيي٤ٓ٬ش . ػ٘يثييٌ  ٝحُلوييَ حُيي١ٖٞ حُؼَريي٢ حُيي١ٌ ٗ٘ييَ حُلٟٞيي٠ ٝ حُـٜييَ

 طٜخىٓض آٓخُْٜ حُـ٤ِٔش ٓغ حُٞحهغ ح٤ُ٧ْ كليع ٓخ ٢ِ٣ ُْٜ: 

 حُلَحٍ ا٠ُ حُطز٤ؼش ٤ُزؼٞح ُٜخ آٓخُْٜ ح٠ُخثؼش . -2  ك٬ّ . حَُٜٝد ٖٓ ػخُْ حُٞحهغ ا٠ُ ػخُْ ح٧ -1

 حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝ حُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞى . -3

 هل استطاع شعراء الدٌوان تجاوز األزمة التً فرضها االستعمار علٌهم وعلى بالدهم . وضح  -ٗس

َٝٗ٘ آٍحثْٜ كخٛطيٓٞح رخُٔٔظؼَٔ، ُْٝ ٣ـيٝح ٓلَحً ٟٓٞ  ٫ ؛ كوي كخُٝٞح ا٣ـخى ٓـخٍ ُ٘ٔٞ ًٝحطْٜ ٝطلَٔ ٓٔج٤ُٞش ر٬ىْٛ -ؽ:

 حَُٜٝد ا٠ُ حُطز٤ؼش ٣زؼٜٞٗخ آٓخُْٜ ح٠ُخثؼش ٣ٝؤْٜٓ ٖٓ حُل٤خس 

 إالم تطلع شباب الدٌوان ؟ وما استهدفوا ؟                    -٘س

 ططِؼٞح ا٠ُ ح٥كخم، ٝحٓظٜيكٞح حُٔؼَ حُؼ٤ِخ حُظ٢ طظـخُٝ آٓخُْٜ ٝٝحهؼْٜ ٝػَْٜٛ  -ؽ:

 ما مفهوم القصٌدة عند شعراء الدٌوان؟        -ٙس

ٗظيَٝح ا٤ُٜييخ كيي٢ ؿِٔظٜييخ ٫ كيي٢ أر٤خطٜييخ ٓ٘لييَىس، كٜيي٢ ػ٘يييْٛ ًخٌُيخثٖ حُليي٢ ٌُييَ ػ٠ييٞ ك٤ييٚ ٝظ٤لييش رل٤ييغ طٌييٕٞ ر٘ييخًء ك٤ييخ ً  -ؽ: 

 ٫ٝ طظ٘خكَ أؿِحإٙ طلض ػ٘ٞحٕ ٠٣ٜٔخ ك٢ ٝكيس ك٤٘ش. ٓظٔخٌٓخ ً ٫ طظؼيى أؿَحٟٚ

 جماعة الدٌوان ؟ ولماذا ٌمٌل شعرهم إلى الجفاف ؟  ما مفهوم الشعر عند -7س

 ُيٌح ؛ ؿـ: ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ: طؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝٓخ ٣ظَٜ رٜخ ٖٓ حُظؤ٬ٓص حُل٣ٌَش ٝ حُ٘ظيَحص حُلِٔيل٤ش

 حُؼخ١ل٢ .  ػ٠ِ حُـخٗذ  ٤ٔ٣َ ٗؼَْٛ ا٠ُ حُـلخف رٔزذ ١ـ٤خٕ حُـخٗذ حُل١ٌَ ػ٘يْٛ

 لبة الذهنٌة على شعر جماعة الدٌوان .                    غ -علل .  -8س

رٔزذ طؼٔوْٜ ك٢ ؿٞحَٛ ح٧ٗي٤خء روٜيي حُٞٛيٍٞ اُي٠ ٓوخرَٛيخ كٔيزن حُلٌيَ حُ٘يؼٍٞ ػ٘ييْٛ ٓٔيخ أىٟ اُي٠ ٟٝيٞف حُـخٗيذ  -ؽ:

 حُل١ٌَ ٝؿِزش ح٤ٌُ٘ٛش  ك٢ ٗؼَْٛ     
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 ما الفرق بٌن مدرسة مطران ومدرسة الدٌوان ؟  -9س

 َحٕٓيٍٓش ٓط
 .هطٞس حٗظوخ٤ُش ٖٓ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ا٠ُ حَُٝٓخ٤ٔٗش

 . ٓظؤػَ رخَُٝٓخ٤ٔٗش حُل٤َٔٗش
 . ٣ِظِّ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش
 ٣لخكع ػ٠ِ حُِلع ح٤ٛ٧َ .

 ٤ٔ٣َ ا٠ُ اظٜخٍ حُؼخ١لش حُو٣ٞش .

 ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ
 حٗط٬هش ك٢ ٣َ١ن حَُٝٓخ٤ٔٗش .
 . ٓظؤػَٕٝ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش

 ََٓحُٔحُ٘ؼَ ىػٞح ا٠ُ 
 ٣ـيىٕٝ ك٠ ح٧ُلخظ ٝ ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ حُُٜٔٞش .

 ٤ٔ٣ِٕٞ ا٠ُ اظٜخٍ حُـخٗذ حُلٌَٟ .

 ما المآخذ التى أخذها الدٌوانٌون على الكالسٌكٌٌن ؟ -ٓٔس

 محاكاتهم للقدماء فً صورهم البٌانٌة و طغٌان هذا الجانب البٌانً على الفكرة و المضمون . -ٔ

 و المجامالت ألنه ٌغلب علٌه النفاق ، و لكن العقاد كتب أخٌرا قصابد فً المدح و الرثاءاالهتمام الزابد بشعر المناسبات  -ٕ

 المدح و الرثاء الصادقٌن لٌسا عٌبا .بؤن معلال ذلك 

 االهتمام بقشور األشٌاء و ظواهرها و عدم التعمق فً النفس اإلنسانٌة و بواطنها .  -ٖ

 بخاصة فً معارضاتهم لقصابد القدماء .  عدم وضوح شخصٌاتهم فً شعرهم وضوحا تاما و -ٗ

 . . العضوٌةتعدد األغراض فً القصٌدة الواحدة و عدم مراعاة الوحدة  -٘

 المبالغة فً المعانً و الصور و التكلف فً المحسنات مما أبعد شعرهم عن الصدق . -ٙ

 وضح الفرق بٌن مدرسة الدٌـوان و المدرسة الكالسٌكٌة )اإلحٌاء(؟ -ٔٔس

 * حُي٣ٞحٕ ٓيٍٓش* 
 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش. -
 حََُٔٓحُ٘ؼَ حُيػٞس ا٠ُ  -
 ػيّ ح٩َٓحف ك٢ حٓظويحّ حٍُٜٞ ٝ حُٔلٔ٘خص. -
٣ٔظِٜٕٔٞ ًٝحطْٜ ٝه٤خ٫طْٜ ٝػٞح١ل٣ٜٞٔؼزَٕٝ ػٖ  -

 .ٓؤٓخس ػَْٜٛ. 
 ٣ٔظويٕٓٞ ُـش حُؼَٜ. -
 ٫ ٣لخًٕٞ حُويٓخء ك٢ أؿَحْٟٜ أٝ ٓؼخ٤ْٜٗ. -

 * ٓيٍٓش ح٩ك٤خء ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش* 
 حُز٤ض ٝكيس حُو٤ٜيس . -
 ٝ حُوخك٤ش ِحّ رخُُُٕٞظح٫ -
 حُٔـخ٫س ك٢ حٓظويحّ حٍُٜٞ ٝ حُٔلٔ٘خص. -
 .٣٘ظَٕٝ ا٠ُ حُوِق ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ك٠ ظ٬ٍ حُوي٣ْ  -
 
 ٣ٔظويٕٓٞ ُـش حُظَحع. -
٣لخًٕٞ حُويٓخء ٝ ٌُُي ًؼَص حُٔؼخٍٟخص ك٢  -

 ٗؼَْٛ.

 ما الخصابص والسمات الفنٌة لمدرسة الدٌوان ؟ -ٕٔس

 جمعوا بٌن الثقافة العربٌة والثقافة اإلنجلٌزٌة . -ٔ

 تجاوز آمالهم واقع العصر .فالمثل العلٌا  اآلفاق واستهداف التطلع إلى -ٕ

 ما ٌتصل بها من التؤمالت الفكرٌة و الفلسفٌة. وٌتمثل مفهوم الشعر عندهم فً أنه ) تعبٌر عن النفس اإلنسانٌة (  -ٖ

لجسم لكل عضو وظٌفته )أى التتعدد األغراض وال تتنافر األجزاء تحت عنوان ٌضمها فى وحدة صٌدة عندهم كابن حً كالقا -ٗ

 عضوٌة

 ، ٌقول المازنً:وضوح الجانب الفكرى فً شعرهم ،مما جعل الذهنٌة تكثر فى شعرهم والعقالنٌة تطغى على العاطفة  -٘

 كـييييييييييييييييييييش ػ٘يييييييييييييييييييي٣َٖ حُيييييييييييييييييييييَٛ ٍىحء ُزٔييييييييييييييييييييض

  
 حُزييييييييييييَى ًح هِييييييييييييغ اُيييييييييييي٠ ٗييييييييييييٞه٢ ٣ييييييييييييخ ٝػ٘ظيييييييييييي٤ٖ 

 
 التامل فً الكون والتعمق فً أسرار الوجود. -ٙ

 والتشاإم فً شعرهم . ظهور مسحة الحزن والٌؤس -7

 الوحدة العضوٌة المتمثلة فً وحدة الموضوع و وحدة الجو النفسً .  -8 
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 الصدق فً التعبٌر و البعد عن المبالغات . -9 

 .البعد عن المناسبات والموضوعات السٌاسٌة واالجتماعٌة -ٓٔ

 جواهرها مما جعل الفكر ٌسبق الشعور عندهم . علىاهتموا بتعمٌق الظواهر  -ٔٔ

الهتمام بوضع عنون للقصٌدة ؛ تؤكٌدا لفكرة الوحدة العضوٌة ، بل وضعوا عنوانا للدٌوان كله لٌدل على اإلطار العام ا -ٕٔ

 كرى .للدٌوان ، كما فى : " عابر سبٌل " للعقاد ، وكما فى " أزهار الخرٌف " لش

 تخلصوا من تؤثٌر اآلداب القدٌمة ، فلم ٌستعٌروا المادة األدبٌة القدٌمة ، واستخدموا لغة العصر .          -ٖٔ

 ماذا قال العقاد عن موقف جماعة الدٌوان من الثفافة الشرقٌة والغربٌة ؟ وما نتٌجة ذلك ؟  -ٖٔس
نقلتهم التربٌة أجٌاالً بعد جٌلهم، فهم ٌشعرون بشعور الشرقً، " لقد تبوأ منابر األدب فتٌة ال عهد لهم بالجٌل الماضً،و

وٌتمثلون العالم كما ٌتمثله الغربً وهذا  مزاج أول ما ٌظهر من ثمرته  أن نزعت األقالمم إلى االستقالل، ورفع غشاوة الرٌاء 

 والتحرر من القٌود الصناعٌة 

 وضح التجدٌدات التً أدخلوها على الشعر العربً ؟  -ٗٔس
وضع  عنوان للقصٌدة ثم التجاوز ووضع عنوان للدٌوان )عابر سبٌل للعقاد، أزهار الخرٌف لشكري(، وكان اإلحٌابٌون  -ٔج: 

 ٌسمون الدواوٌن بؤسمابهم )دٌوان شوقً(

 الدعوة إلى الشعر المرسل )الذي ال ٌتقٌد بقافٌة( دفعاً للملل والرتابة                -ٕ

 ة لم تكن معروفة من قبل )رجل المرور، الكواء للعقاد(ابتكار موضوعات جدٌد -ٖ

 وضح أهمٌة العنوان للقصٌدة وللدٌوان عند جماعة الدٌوان مع التمثٌل .   -٘ٔس

جـ: حرص شعراء الدٌوان على وضع عنوان للقصٌدة تدور حوله معانٌها، وٌدل على موضوعها، وهذا ٌإكد الوحدة العضوٌة 

مثل )عابر سبٌل( و )أعاصٌر المغرب(  -ال( لشكري، كما ٌحرصون على وضع عنوان للدٌوانلها مثل )الشاعر وصورة الكم

للعقاد، و)أزهار الخرٌف( لشكري . ، وهذه العناوٌن تدل على محتوى الدٌوان، خالفا لما كان ٌفعله شعراء )اإلحٌاء( من عدم 

 ودٌوان حافظ( وغٌرها  - والشوقٌات -تسمٌة الدٌوان إال باسم غٌر محدد مثل )دٌوان الباردوي 

 .عدم اهتمام شعراء الدٌوان بالمحافظة على الوزن والقافٌة  –علل  -ٙٔس
حٌث رأوا فً القافٌة الواحدة والوزن الواحد رتابة فدعوا للشعر المرسل الذي ال ٌلتزم القافٌة الموحدة وإن غلب على معظم  

 شعرهم وحدة القافٌة .

 دة لم تكن مؤلوفة من قبل ؟كٌف استحدثوا موضوعات جدٌ -7ٔس
استحدثوا موضوعات جدٌدة لم تكن مؤلوفة من قبل ومن ذلك )رثاء المازنً نفسه ( )رجل المرور( و )الكواء( للعقاد ودٌوانه  

 )عابر سبٌل( به موضوعات عن الحٌاة العامة .

 و نتابجه ؟ .لقد فشل رواد مدرسة الدٌوان فً صداقتهم . وضح سبب الفشل  -8ٔس

أوالً: سبب الفشل: اختلف شكري و المازنً فً الرأي حول بعض القضاٌا الشعرٌة و انضم العقاد إلى المازنً، توقف  جـ:

شكري عن الشعر بعد صدور دٌوانه السابع )أزهار الخرٌف(ومـال إلى العزلة و انصرف المازنً عن الشعر بعد صدور دٌوانه 

 و بقً العقاد ممثالً لهذا االتجاه، لكنه اهتم بالنثر أكثر من الشعر   و فضل كتابة القصة و المقال 9ٔ7ٔالثانً سنة 

 انفرط عقد جماعة الدٌوان و اتجه العقاد إلى كتابة المقاالت السٌاسٌة األدبٌة . ثانٌاً: النتٌجة: 
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 متى توقف شكري عن قول الشعر ؟         -9ٔس

                   (     9ٔ8ٔج:  بعد صدور دٌوانه السابع )أزهار الخرٌف 

 ؟متى فّضل المازنً كتابة القصة والمقال     -ٕٓس

 9ٔ7ٔج: بعد صدور دٌوانه الثانً     

 من أهم تالمذة العقاد الذٌن واصلوا اتجاه الدٌوان ؟ -ٕٔس

 . محمود عماد وعبد الرحمن صدقً وعلً أحمد باكثٌر والحسانً عبد هللا بمصر ومحمد حسن عـواد بالسعودٌة وغٌرهم

 لشعراء الدٌوان رأي فً شعر المناسبات .. وضحه معلال إلبداع العقاد شعرا فً المدح والرثاء .   -ٕٕس

ج: ٌرى شعراء الدٌوان أن شعر المناسبات ٌسمى نظما ولٌس شعرا ؛ ألنه ٌفتقد صدق الشعور، وٌرد على ذلك بؤن بعض 

صادقة، وفٌها وحدة عضوٌة حتى إن العقاد الذي ٌعٌب شعر القصابد التً تقال فً المناسبات قد تكون نابعة من تجربة 

المناسبات، له قصابد فً المدح والغزل والرثاء ؛ فقد رثى )محمود النقراشً( بعد مصرعه، ورثى األدٌبة )مً زٌادة( فً 

 ذكرى األربعٌن لوفاتها ..

 ( https://dardery.site/archives/2118ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢    ) 

 

 (الدٌوانتدرٌبات على ) مدرسة 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )    1921ظَٜص آٍحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓغ ٛيٍٝ ًظخد "حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٧ىد ٝحُ٘وي" ٓ٘ش  .1

 ( )         ًظخد حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٧ىد ٝحُِـش ًظزٚ حُؼوخى ١ٌَٗٝ. .2

 ( )        حهظِلض ٗظَس حُي٣ٞح٤ٖٗ ا٠ُ حُ٘ؼَ ػٖ ٗظَس ح٩ك٤خث٤٤ٖ. .3

 ( )      ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ؿٔؼض ػوخكظْٜ ر٤ٖ حُظَحع حُؼَر٢ ٝح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِ .  .4

 ( )    ٟٜخ ح٩ٓظؼٔخٍ حٌُج٤ذ . َٓ حُ٘زخد حُؼَر٢ ك٢ أٝحثَ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ رؤُٓش هخٗوش كَ  .5

 ( )   ك٠َ ٗزخد ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ حُؼُِش ػ٢ِ حُٔٞحؿٜش ٝحَُٜٝد ٖٓ ػخُْ حُٞحهغ ا٢ُ ػخُْ ح٧ك٬ّ .   .6

 ( )        حُِـٞء ا٢ُ حُطز٤ؼش ًخٗض ٗظ٤ـش ُٔؤٓخ٣ٝش حُٞحهغ .   .7

 ( )       ٣ؼظزَ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ هطٞس حٗظوخ٤ُش ٖٓ ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش َُِٝٓخ٤ٔٗش. .1

 ( )       ٓخ٣َ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٓطَحٕ ك٢ حُيٍد حٌُحط٢ حُؼخ١ل٢ .   .9

 ( )       ؿٔؼض حُؼوخكش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ر٤ٖ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٝٓطَحٕ . .11

 ( )  ظَٜص آٍحء ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ حُ٘وي٣ش هزَ ٛيٍٝ ًظخد حُي٣ٞحٕ ًُٝي ك٢ حُٜلق ٝٓويٓخص ىٝح٣ْٜٝ٘  .11

 ( )       ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص .ىػخ حُؼوخى ا٢ُ ح٩ٛظٔخّ رخُٜ٘ؼش حُِلظ٤ش ٝ  .12

 ( )      ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٣٘ظَٕٝ ا٢ُ حُوِق ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ظ٬ٍ حُٔخ٢ٟ .- .13

 ( )     ٣ؼ٤ذ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ػ٢ِ ح٩ك٤خث٤٤ٖ َٓحػخس حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ ٗؼَْٛ .  .14

 (         )  ٖٓ حُٔآهٌ ا٢ُ أهٌٛخ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ػ٢ِ ٗؼَحء ح٩ك٤خء ١ـ٤خٕ حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٢ِ ح٠ُٕٔٔٞ  .15

 ( )     ٣ظْٔ ٗؼَ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ رخُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـش ك٢ حٍُٜٞ ٝحُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش. .16

 ( )        ططِغ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ك٢ ح٥كخم ٝحٓظٜيكٞح حُٔؼَ حُؼ٤ِخ. .17

 ( )   حُٞهٞف ػ٘ي هٍ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ٝػيّ حُظؼٔن ك٢ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٓؤهٌ ٖٓ حُٔآهٌ ػ٠ِ ح٩ك٤خث٤ٖ .11

 ( )     ٣لخًٕٞ حُويٓخء ٝ ٌُُي ًؼَص حُٔؼخٍٟخص ك٢ ٗؼَْٛ.  ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ .19

 ( )      1917طٞهق حُٔخ٢ُٗ ػٖ ًظخرش حُ٘ؼَ رؼي ٛيٍٝ ى٣ٞحٗٚ حُٔخرغ ٓ٘ش .21
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 ( )      حُيػٞس ا٠ُ حُظوِٚ ٖٓ حُوخك٤ش ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓززٜخ حُؼـِ ػٖ ح٫ُظِحّ رٜخ. .21

 ( )       ١ٌَٗٝ. ٗـق حُؼوخى ك٢ حكظٞحء ح٧ُٓش حُظ٢ كيػض ر٤ٖ حُٔخ٢ُٗ .22

 (      )     حُ٘ؼَ طؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٢ٗ ٝٓخ ٣ظَٜ رٜخ ٖٓ طؤ٬ٓص ك٣ٌَش كِٔل٤ش ػ٘ي ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ   .23

 ( )  ١َ٣ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ إٔ حُو٤ٜيس ًخثٖ ك٢ ٫ طظؼيى أؿَحٟٚ ٫ٝ طظ٘خػَ أؿِحإٙ ٣ٝـٔؼٜخ ػ٘ٞحٕ ٝحكي .  .24

 ( )      وي٣ٔش ُٝـش حُؼَٜ . ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٣ٔظؼ٤َٕٝ حُٔخىس ح٧ىر٤ش حُ  .25

 ( )       حُ٘ؼَ حََُٔٓ ٛٞ حُ٘ؼَ ح١ٌُ ٫ ٣ِظِّ رٞكيس حُُٕٞ .   .26

 ( )    ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ طـخُٝٝح كٌَس ٟٝغ ػ٘ٞحٕ ُِو٤ٜيس ا٢ُ ٟٝغ ػ٘ٞحٕ ُِي٣ٞحٕ .  .27

 ( )     ظَ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ ٓٔؼ٬ ٌُٜح ح٫طـخٙ رؼي طٞهق حُٔخ٢ُٗ ٝحُؼوخى ػٖ حٌُظخرش. .21

 ( )       ” .ض حُؼو٤ٗ٬ش ًٝؼَص ح٤ٌُ٘ٛش ك٠ ٗؼَ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ١ـ”   .29

 ( )    ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس. .31

 ( .site/archives/2118https://darderyُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ حَُحر٢    ) 

 -: ح٩ؿخرخص حُٔظخكش: طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  2ّ

 :حطلن ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ ٓغ ٓطَحٕ ك٢ -1

 حُٔلخكظش ػ٠ِ حُُٕٞ ٝحُوخك٤شׄ       حُظؤػَ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش      ׄ  

   ح٫طـخٙ حٌُحط٢ حُؼخ١ل٢.ׄ         ؿِزش حُلٌَ ػ٠ِ حُٞؿيحٕׄ  

 حُي٣ٞحٕ :             ٗؼَحء  حُظ٢ ؿٔؼض ر٤ٖ ؼٞحَٓ ُحٖٓ  -2

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ׄ    ٗ٘ؤطْٜ ح٣َُل٤ش ׄ    ح٬١٫ع ػ٠ِ حَُٝٓخ٤ٔٗش ح٩ٗـ٣ِ٤ِشׄ   حُظؤػَ رٔطَحٕ ׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔآهٌ حُظ٢ أهٌٛخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ػ٠ِ ح٩ك٤خث٤ٖ ٓخ ػيح: -3

   ح٩َٓحف ك٢ حٓظويحّ حٍُٜٞ ٝ حُٔلٔ٘خص ػيّׄ         ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗش ׄ  

 .ح٫ٛظٔخّ حُِحثي ر٘ؼَ حُٔ٘خٓزخصׄ      ػيّ ٟٝٞف ٗو٤ٜخطْٜ ك٢ ٗؼَْٛׄ  

 :  ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ُيٟ ٗؼَحء حُي٣ٞحٕ  -4

  حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ      حُظطِغ ا٠ُ ح٥كخم ٝحٓظٜيحف حُٔؼَ حُؼ٤ِخׄ   

 .حُٜيم ك٢ حُظؼز٤َ ٝ حُزؼي ػٖ حُٔزخُـخصׄ      حُٞؿٞىحُظخَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ ׄ  

 طظٌِٔ ػ٢ِ ٣ي حُؼوخى ط٬ٌٓس ًؼ٤َٕٝ ، ْٜٓ٘ :   -5

  ٗخُى ح٬ُٔثٌش.ׄ      ٓلٔٞى ػٔخىׄ     ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َׄ      ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞׄ  

 : حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓ طؼ٢٘ -6

   حُظوِٚ ٖٓ حُوخك٤شׄ          حُظوِٚ ٖٓ حُُٕٞׄ   

  حٓظويحّ حُِـش حُؼ٣َٜشׄ         حُظوِٚ ٖٓ حُُٕٞ ٝحُوخك٤شׄ  

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٓخ ػيح: -7

 .حُٜيم ك٢ حُظؼز٤َ ٝ حُزؼي ػٖ حُٔزخُـخصׄ        ح٫ٛظٔخّ رٟٞغ ػٕ٘ٞ ُِو٤ٜيسׄ   

 ظٍٜٞ ٓٔلش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ.       ׄ        ح٫ُظِحّ رخُُٕٞ ٝ حُوخك٤شׄ  

 حُي٣ٞحٕ رٔيٍٓش حُٔيٍٓش ٌٛٙ ٤ٔٓض 1  

 َٜٗس ىٝح٣ْٜٝ٘ׄ         .ػِْٜٔ ك٢ حُي٣ٞحٕ ح٢ٌُِٔׄ  

 « ٝحُ٘وي ح٧ىد ك٢ حُي٣ٞحٕ»  ًظخرْٜׄ        . ًؼَس ىٝح٣ْٜٝ٘ حُ٘ؼَىشׄ  
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 حٛطيٓض آٓخُْٜ حُـ٤ِٔش رخُٞحهغ ح٫ٓظؼٔخ١ٍ ح٤ُ٧ْ . كٔخًح كؼِٞح : -9

 . آػَٝح حٌُٔٞص ٝحُظؼخ٣ٖ ٓغ حُٞحهغׄ       . كخٍرٞح ح٫ٓظؼٔخٍ رؤٗؼخٍْٛ  ׄ  

 . ُـؤٝح ا٠ُ حُطز٤ؼش ٣زؼٜٞٗخ ٌٗٞحْٛׄ          َٛرٞح هخٍؽ َٜٓׄ   

 : ٓززٜخ ًخٕ ُ٪ك٤خث٤٤ٖ حُي٣ٞحٕ ٗؼَحء ٜٓخؿٔش  -11

 .حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓشׄ        .  حُظ٘خكْ ر٤ٖ حُ٘ؼَحءׄ  

 ٤خسُِل ٗظَطْٜ ك٢ ح٫هظ٬فׄ        . ُِ٘ؼَ ٗظَطْٜ ك٢ ح٫هظ٬فׄ  

 ٓخ ػيح:  ح٩ك٤خث٤شٔيٍٓش حُ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ػٖ  -11

  حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـش  ׄ         حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش.ׄ  

 ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ حٍُٜٞ حُز٤خ٤ٗشׄ        حُزؼي ػٖ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ׄ  

 : ػخّ ٌُٔٛزْٜ حُيػٞس حُ٘ؼَحء ٛئ٫ء ريأ  -12

  ׄ1911  .     ׄ 1919  .     ׄ1921  .      ׄ1921 . 

 حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٗخطؾ ػٖ : ٟٝٞف حُـخٗذ حُلٌَٟ ك٢ ٗؼَ -13

    طؼ٤ِْٜٔ حُـخٓؼ٢  ׄ          ػوخكظْٜ ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ׄ  

 حُـي٣ش ك٢ ٗو٤ٜخطْٜׄ      حٛظٔخْٜٓ رظؼ٤ٔن حُظٞحَٛ ٝحُزلغ ك٢ أَٓحٍٛخׄ  

 : حٗل١َ ػوي ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ رٔزذ   -14

 حُو٬ف ر٤ٖ حُٔخ٢ُٗ ١ٌَٗٝׄ     ح٠ُـ١ٞ ح٤ُٔخ٤ٓشׄ      ظٍٜٞ ط٤خٍ حُٞحهؼ٤ش ׄ      ٌٛزْٜ طَحؿؼْٜ ػٖ ٓׄ   

 : ًُي ٖٓ ٗلْٜ».  حُـَر٢ ٣ظٔؼِٚ ًٔخ حُؼخُْ ٣ٝظٔؼِٕٞ حَُ٘ه٢ ر٘ؼٍٞ ٣٘ؼَٝح اْٜٗ: » حُؼوخى ٣وٍٞ  -15

 .حُـَر٤ش حٗزٜخٍْٛ رخُؼوخكشׄ        .حُؼَر٤ش حُؼوخكش حهظٜخٍْٛ ػ٠ِׄ  

 .ٍك٠ْٜ ُِؼوخكظ٤ٖׄ         .  حُؼوخكظ٤ٖ ر٤ٖ ِٓؿْٜׄ  

 رؼي ى٣ٞحٗٚ حُٔخرغ:حَٜٗف ػٖ ًظخرش حُ٘ؼَ  -16

 ٓلٔٞى ػٔخى.ׄ     ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗׄ     حُٔخ٢ُٗ ׄ      حُؼوخىׄ  

 ١ـ٠ ػ٠ِ حُؼوخى حٛظٔخٓٚ رـــــ. -17

 ؼخ٤ٗشح٠ُٝ٧ ٝحُׄ    ًظخرش حُٔوخ٫ص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٧ىر٤ش ׄ    ًظخرش حُ٘ؼَׄ     ًظخرش حُوٜشׄ  

 ٛخكذ ى٣ٞحٕ أُٛخٍ حُو٣َق ٛٞ:   -11

 ٓلٔٞى ػٔخى.ׄ      ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗׄ    حُٔخ٢ُٗ ׄ     حُؼوخى ׄ  

 ٝحكيس ٓٔخ ٣ؤط٠ ٤ُٔض ٖٓ ػ٤ٞد حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش ك٠ ٗظَ حُي٣ٞحٕ -19

 ح٫ٛظٔخّ ر٘ؼَ حُٔ٘خٓزخصׄ        حُٔزخُـش ٝػيّ حُٜيم ك٠ حُظؼز٤َׄ    

 ١ـ٤خٕ حُـخٗذ حُز٤خ٠ٗ ػ٠ِ ح٠ُٕٔٔٞׄ         ٤يسحُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٠ حُوٜׄ   

 هخّ ٌَٟٗ رٟٞغ ػ٘ٞحٕ ػـــــخّ ُي٣ٞحٗٚ )أُٛــــــــخٍ حُو٣َق ( -21

 ٤ُيٍ ػ٠ِ ح١٫خٍ حُؼخّ ُٚׄ        حٓظَٔحٍح ُٔلخ٫ٝص حُٔخرو٤ٖׄ    

 ُـٌد حُوخٍة ا٤ُٚׄ       طو٤ِيح ُ٘ؼَحء حُٔيٍٓش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُشׄ    
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 :َ ٝآػَ ًظخرش حُوٜش ٝحُٔوخٍحَٜٗف ػٖ ًظخرش حُ٘ؼ -21

 ٓلٔٞى ػٔخى.ׄ    ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗׄ     حُٔخ٢ُٗ ׄ     حُؼوخى ׄ  

 ٛخكذ ى٣ٞحٕ ػخرَ ٓز٤َ ٛٞ : -22

 ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ.ׄ     حُٔخ٢ُٗ    ׄ     ٓطَحٕׄ      حُؼوخى   ׄ  

 « ٝحُ٘وي ح٧ىد ك٢ حُي٣ٞحٕ»  ًظخد أٛيٍح ٖٓ  -23

 . ١ٌَٗٝ ٝحُٔخ٢ُٗ حُؼوخىׄ        .  ١ٌَٗٝ حُٔخ٢ُٗׄ    .  ١ٌَٗٝ حُؼوخىׄ    .  ٝحُٔخ٢ُٗ حُؼوخىׄ   

  ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٖٝٓ ٓظخَٛ ًُي: حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ؿي٣يس ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ٖٓ هزَ -24

 ُؼشحُؼخ٤ٗش ٝحُؼخׄ    ٍػخء حُٔخ٢ُٗ ٗلٔٚׄ    ه٤ٜيس ٍؿَ حٍَُٔٝ ُِؼوخىׄ    ه٤ٜيس حُ٘خػَ ٍٝٛٞس حٌُٔخٍ ١ٌَُ٘ׄ  

 ٓخ ػيح:  حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ػٖ ٓيٍٓش ٓطَحٕ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -25

    ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ          حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حُلَׄ   

 . ؿِزش حُلٌَ ػ٠ِ حُ٘ؼٍٞׄ        حُظؤػَ رخَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ ح٧ىد ح٩ٗـ١ِ٤ِׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2118َحر٢    ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حُ) 

 -:ح٩ؿخرخص حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  3ّ

 ٣وٍٞ ػ٢ِ أكٔي رخًؼ٤َ: -1

 كَٝكيييييييييي٢ ؿٔيييييييييي٢ٔ حُليييييييييييٝى كيييييييييي٢ ٣ٌييييييييييٖ إ

  
 ح٬ُٜٗييييييييييييييييخث٢ حُؼييييييييييييييييخُْ كيييييييييييييييي٢ طظٜييييييييييييييييخىٟ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ: خرن٤٘٣َ حُز٤ض حُٔ

 حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـشׄ    حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخحُطٔٞف ٝׄ       حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ      ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ    

 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ :  -2

 رٌييييييييييييييييييييييييخث٢ إٔ أٍٟ ٍؿيييييييييييييييييييييييي٬ً ُج٤ٔييييييييييييييييييييييييخً 

  
 ٣ويٓييييييييييييييييييٚ ح٣َُييييييييييييييييييخء ػِيييييييييييييييييي٠ حٌُيييييييييييييييييي٣َْ 

 
 كيييييييييييييييييييبٕ كًَظيييييييييييييييييييٚ ُِؼيييييييييييييييييييَف ٣ٞٓيييييييييييييييييييخً 

  
 ٓ٘٘يييييييييييييييييييحً هييييييييييييييييي٫ًٞ ٍه٤ٜييييييييييييييييييخً  طزييييييييييييييييييٟ 

 
 رٌييييييييييييييييييييخث٢ أٗيييييييييييييييييييي٢ أؿيييييييييييييييييييييٝح ؿ٣َزييييييييييييييييييييخً 

  
 ٝكيييييييييييييييييييي٢ُٞ ٓؼ٘يييييييييييييييييييي١َ ٝر٘ييييييييييييييييييييٞ ٝىحى١ 

 
 حُٔٔش حُظ٢ ٗٔظ٘ظـٜخ  ٝط٤ِٔ رٜخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ٖٓ ٌٛح ح٧ر٤خص ٢ٛ 

 حُظؼٔن ك٢ طؤ٬ٓطْٜ ׄ    حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ    ًحط٤ش حُظـَرشׄ     كذ حُطز٤ؼش ׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى :  -3

 ٌٍٍٟطو٤ييييييييييييييييييض ٍك٤ييييييييييييييييييغ حُييييييييييييييييييحاًح ٓييييييييييييييييييخ 

  
 كب٣يييييييييييييييييييييييييييخى ٝحُؤيييييييييييييييييييييييييييش حُزيييييييييييييييييييييييييييخٍىس   

 
 ٛ٘خُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ٫ حُ٘يييييييييييييييييييييييييييييييييييييئْ ىٝحٍس  

  
 ٫ٝ ح٧ٍٝ ٗخهٜيييييييييييييييييييييييييييييييييييش ُحثييييييييييييييييييييييييييييييييييييس   

 
 ٫ٝ حُلخىػييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخص ٝأ١ٞحٍٛييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ

  
ِيييييييييييييييييييييييييين أٝ رخثيييييييييييييييييييييييييييس     ٓـيييييييييييييييييييييييييييىس  حُو 

 
 ٣ٝييييييييييييخ رييييييييييييئّ كييييييييييييخٕ ٣ييييييييييييَٟ ٓييييييييييييخ ريييييييييييييح

  
   ٙ  ٓيييييييييييييييييٖ حٌُيييييييييييييييييٕٞ ريييييييييييييييييخُ٘ظَس حُوخُيييييييييييييييييي

 

https://dardery.site/archives/2118
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 حُٔٔش حُظ٢ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ ح٧ر٤خص ٖٓ ٓٔخص ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ٢ٛ:

 حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـش ׄ    حُِ٘ػش حُظؤ٤ِٓش  حُلِٔل٤شׄ    هٞس حُؼخ١لش ׄ    طز٤ؼشح٫ٓظِحؽ رخُׄ  

 ٣وٍٞ ػ٢ِ أكٔي رخًؼ٤َ: -4

٘ ييييييييييييييييي٢ أَػ  ٣ق   َػَِييييييييييييييييي٠ َٝ يييييييييييييييييي  َٔ  ُ ك ييييييييييييييييي٢ ح  َ  كَطَ

  
٣ق   ك ييييييييييييييييي٢  يييييييييييييييييخى  َٓ

حٗ ٢ ظَيييييييييييييييييخُ غ   ح٧َ َٞ ظَييييييييييييييييي  ٓ 

 
 َْ ييييييييييييييييييَيحٗ ٢َ  َُيييييييييييييييييي٤   ٤ ٣ق   َٓ ييييييييييييييييييي  َٔ  ُ ٖ   ح يييييييييييييييييي  ٌ َُ َٝ 

  
يييييييييق     ٛ يييييييييخ َٝ َٖ  ر ييييييييي٢ َٓ ييييييييي  ٓ ٟ َٞ ييييييييي َٜ  ُ ييييييييييَ  ح  ٤  حٗ ٢َٓ

 
 ا٠ُ ٓؤهٌ ٖٓ ٓآهٌ  حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ػ٠ِ ح٩ك٤خث٤٤ٖ  ٝٛٞ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

     ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ           ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ ٍْٛٞٛ حُز٤خ٤ٗشׄ    

 ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص ٝحُٔـخ٬ٓصׄ         حُٔزخُـش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحٍُٜٞ  ׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى ك٢ ٓيف حُِٔي كخٍٝم :  -5

 كيييييييييييييييييخٍٝم كييييييييييييييييي٢ حُز٤ييييييييييييييييييحء ٣ٜيييييييييييييييييلزٜخ

  
 ط٤ٜييييييييييييييييٞح ر٘يييييييييييييييي٢ حُز٤يييييييييييييييييحء ٝحكظوييييييييييييييييَٝح 

 
 ٍكؼيييييييييييييييييٞح حُو٤يييييييييييييييييخّ ػِييييييييييييييييي٠ حُٔيييييييييييييييييلخد

  
 كيييييييييييييييي٬ أٓييييييييييييييييْ ططخُٜٝييييييييييييييييخ ٫ٝ ؿيييييييييييييييييٍ 

 
 ٛيييييييييييييييييييِق حُِٓيييييييييييييييييييخٕ ٌُيييييييييييييييييييْ رٔويٓيييييييييييييييييييٚ

  
 ٝحُىحٗييييييييييييييييييييييييض ح٥ٛييييييييييييييييييييييييخٍ ٝحُزٌييييييييييييييييييييييييَ 

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ا٠ُ ط٘خهٞ ر٤ٖ حُ٘ظَ ٝحُظطز٤ن ُيٟ ٗؼَحء  حُي٣ٞحٕ ك٤غ َٟٗ حُؼوخى:

  ٣ٌظذ ك٢ حُٔيف ٝٛٞ ٖٓ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص  ׄ       ٢ حُِ٘ػش حُز٤خ٤ٗش٣لخ٢ً حُويٓخء كׄ  

 ٣ِ٘ع ٗلٞ حُظؤَٓ ٝحُلِٔلش  ׄ        ٣ؼيى ح٧ؿَحٝ ىحهَ حُو٤ٜيس ׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى: -6

 حُ٘ييييييييييييييييؼَ أٍطـييييييييييييييييَ ُِ٘ييييييييييييييييخّ ٫ ُ٘لٔيييييييييييييييي٢

  
 ٗيييييييييييٌَح ٫ٝ ؿيييييييييييِحء ٓيييييييييييْٜ٘ أرظـييييييييييي٢ كٔيييييييييييخ 

 
 ك٘يييييييييييؤٗٚ ًحى رؼيييييييييييي ػ٘ييييييييييي٢ ٣َٟييييييييييي٠ كٔيييييييييييٖ

  
 أٓييييييييَح ٗلٔيييييييي٢ ُيييييييييٟ ٗلٔيييييييي٢ ٛييييييييخىكض ُوييييييييي 

 
  ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ  ٝٛٞ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

     حُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٔظ٘خه٠خطٚׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ            حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -7

ح حُل٤ييييييييييييييييخس   ًٝييييييييييييييييٌح ٍَ  رِييييييييييييييييٞصَ  اً   ٛييييييييييييييييخأٓٞ

  
ٚ   حُٔيييييييييييييييَحد هييييييييييييييييع   حُويييييييييييييييي حع   حُيييييييييييييييَحه

 
د   ٣يييييييييييييخ  ٍ   ٖ ْ   حُٔٔيييييييييييييخص كييييييييييييي٢ ػييييييييييييي٤  ٓييييييييييييي٘ؼ 

  
د     َ َ   حُل٤يييييييييييييخس   كييييييييييييي٢ ٓيييييييييييييٞص   َُٝييييييييييييي   ٤ًُييييييييييييي

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 رٔظ٘خه٠خطٚ حُٞحهغ ػٖ َحُظؼز٤ׄ     حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ      حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ      حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    
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 ٣وٍٞ ٗٞه٢ ٓؼخٍٟخ حُل١َٜ حُو٤َٝح٢ٗ :  -1

هَيييييييييييييييييييييييييييييي ٙ  َ َٓ  ٓ ٠ييييييييييييييييييييييييييييي٘خى ؿليييييييييييييييييييييييييييييخٙ  

  
   ٙ ى   ٞ يييييييييييييييييييييييييييي َْ ػ  يييييييييييييييييييييييييييي ك  ٍَ  ٝرٌييييييييييييييييييييييييييييخٙ ٝ

 
ر يييييييييييييييييييييييييييييٚ    ٌ َؼ  ٓ ٕ  حُوِيييييييييييييييييييييييييييييذ    ك٤يييييييييييييييييييييييييييييَح

  
ٖ  ٓٔييييييييييييييييييييييييييٜ ي ٙ   ٓوييييييييييييييييييييييييييَٝف حُـليييييييييييييييييييييييييي

 
ٛييييييييييييييييييييييييييٚ  ٝ م طؤ  ٍ  ٞ  ٣ٔييييييييييييييييييييييييييظ١ٜٞ حُيييييييييييييييييييييييييي

  
ييييييييييييييييييييييييييييٙ     ٜ ََ ط٘  ٣ٝيييييييييييييييييييييييييي٣ٌذ حُٜييييييييييييييييييييييييييو

 
 ٢ أهٌٛخ  حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ػ٠ِ ح٩ك٤خثج٤ٖ:ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓؤهٌ ٖٓ حُٔآهٌ حُظ

 ؿ٤خد ٗو٤ٜظْٜ ٝروخٛش ك٢ ٓؼخٍٟخطْٜ حُ٘ؼ٣َش     ׄ          حُٔزخُـش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ  ׄ  

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخُؼشׄ       ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص    ׄ   

 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ:  :  -9

ََ حُلـــــييييييييييييييييييييييـَىٝ ّ  أ٫ ٣ييييييييييييييييييييييخ ١خثـــييييييييييييييييييييييـ

  
   ٕ  إ حُ٘ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؼَ ٝؿــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـيح

 
َ  حُ٘ليييييييييييييييييييـْ ٝكييييييييييييييييييي٢ ٗييييييييييييييييييييٝىَ   ٗيييييييييييييييييييؼ

  
   ٕ ٍ  ٝرٜظــــــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـخ ُٝ ٫ 

 
 :ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٝٛٞ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ك٢ حُو٤ٜيس.ׄ    ح٤َُٔ ا٠ُ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ   ׄ   ح٫ٛظٔخّ رو٠خ٣خ حُؼَٜ    ׄ   حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ  

 يٙ:٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى ػٖ ًًَٟ ُٓٞ -11

    حُل٤ييييييييييييييييخس ٟيييييييييييييييي٤ق ٣ييييييييييييييييخ أ٣ييييييييييييييييٖ ٓييييييييييييييييٖ

  
 حَُك٤ييييييييييييييييييييَ ٓظيييييييييييييييييييي٠ ػييييييييييييييييييييْ أط٤ييييييييييييييييييييض 

 
 طوييييييييييييييييييييظْ ٓييييييييييييييييييييٞف ًييييييييييييييييييييٕٞ ٝرييييييييييييييييييييؤ١

  
  حُط٣ٞييييييييييييييييييييييييييييَ حُٔييييييييييييييييييييييييييييلَ ًُييييييييييييييييييييييييييييي 

 
 ٣ـييييييييييييييييييييييٍٞ ٛيييييييييييييييييييييييف اُيييييييييييييييييييييي٠ ًييييييييييييييييييييييَ

  
 طـييييييييييييييييييييٍٞ ٛيييييييييييييييييييييف اُيييييييييييييييييييي٠ كٜييييييييييييييييييييَ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخروش

     حٍ حُٞؿٞىحُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ    

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ           حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى ك٢ ه٤ٜيس أٛيحء حُ٘ٞحٍع ٝحٛلخ أٛٞحص حُزخػش حُـخث٤ِٖ:  -11

ؿييييييييييييييييييييييييييييييخ ٣٘ييييييييييييييييييييييييييييييخىٕٝ  َ  ر٘ييييييييييييييييييييييييييييييٞ ؿ 

  
 ػِيييييييييييييييييييييييييييييي٠ طلييييييييييييييييييييييييييييييخف أ٣ٌَٓييييييييييييييييييييييييييييييخ 

 
 ٝآييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَحث٤َ ٫ ٣ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤُٞ

  
َ ٣زًييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ ٝطظ٣ٌَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ   ى طَؼ 

 
يييييييييييييييييييييييييييييٞى   ـ   ٝرظَحًييييييييييييييييييييييييييييي٢ اُييييييييييييييييييييييييييييي٠ حُ

  
 ٬ّ ٣ييييييييييييييييييييييييييييػًٞخػِييييييييييييييييييييييييييي٠ ح٩ٓييييييييييييييييييييييييييي 

 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٚ أٍٝحم ل ٤  ًَ  ٝكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٢ 

  
٣ٌَييييييييييييييييييييييييييييخ   رٌٔييييييييييييييييييييييييييييذ حُٔييييييييييييييييييييييييييييخٍ طـ 

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ  ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ػ٘ي  ؿٔخػش حُٞؿيحٕ ٛٞ:

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغׄ    حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس   ׄ   حُظـي٣ي ك٢ حُوخك٤ش   ׄ    حُٜيم ٝػي ّ حُٔزخُـش ׄ  
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 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ ك٢ ٍػخء ٗلٔٚ:  :  -12

 ه٠يييييييي٠ ؿ٤ييييييييَ ٓؤٓييييييييٞف ػ٤ِييييييييي ٓييييييييٖ حُييييييييٍٟٞ

  
 كظييييييييي٠ ؿيييييييييَٙ كييييييييي٢ حُؼييييييييي٤ٖ ٗظيييييييييْ حُوٜيييييييييخثي 

 
 ُوييييييييييييييي ًييييييييييييييخٕ ًييييييييييييييٌحًد ًٝييييييييييييييخٕ ٓ٘خكوييييييييييييييخً 

  
 ًٝييييييييييييخٕ ُجيييييييييييي٤ْ حُطزييييييييييييغ ٗييييييييييييٍِ حُٔلخٓييييييييييييي 

 
 :ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظـي٣ي ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٝٛٞ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس ׄ    ل٤شحُِ٘ػش حُظؤ٤ِٓش  حُلِٔׄ   هٞس حُؼخ١لش ׄ     ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى : -13

 رِٔلييييييييييش حُٞؿييييييييييٞى ٛييييييييييٌح اُيييييييييي٠ ُيييييييييي٢ ٝٓييييييييييٖ

  
 رٜيييييييييييييييخث١َ حُظيييييييييييييييَحد ٣ؼيييييييييييييييْ ُٝيييييييييييييييْ أٍحٙ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ: حُٔخرن ٤٘٣َ حُز٤ض

     حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ    

  حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يسׄ          غ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخحُظطِׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى: -14

 ٛ٘يييييييييييييييييييييخى ٓيييييييييييييييييييييَ ٓيييييييييييييييييييييٖ ىحّ ٓيييييييييييييييييييييخ

  
 ٓيييييييييييييييييييييئحٍ ٣زوييييييييييييييييييييي٠ ٛ٘يييييييييييييييييييييخ كٜيييييييييييييييييييييخ 

 
 ٌٓظٞكيييييييييييييييييييخ حُؼويييييييييييييييييييَ ٝهيييييييييييييييييييٞف أٓيييييييييييييييييييخ

  
 حُٔليييييييييييييييييييييييييييييييخٍ ػييييييييييييييييييييييييييييييي٤ٖ كييييييييييييييييييييييييييييييٌح 

 
 ك٠ييييييييييييييييييييييييييييييُٞٚ ٓييييييييييييييييييييييييييييييٖ ٣ِ٣ٝييييييييييييييييييييييييييييييي

  
 ط٘يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخٍ ٫ حُلو٤ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش إٔ 

 
 كو٤ويييييييييييييييييييييييييييييش حُٔيييييييييييييييييييييييييييييظخٍ هِيييييييييييييييييييييييييييييق

  
 ٣ِٓيييييييييييييييييييييي كييييييييييييييييييييي٬ ح٣ُِٔيييييييييييييييييييييي أٓيييييييييييييييييييييخ 

 
  ش ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخرو

     حُظؤَٓ ك٢ حٌُٕٞ ٝحُظؼٔن ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ          حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ    

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ           حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -15

 حُل٤ييييييييييييييخسَ  َٗؿييييييييييييييٞ ٤ًييييييييييييييق ػـزًييييييييييييييخ ك٤ييييييييييييييخ

  
 حُل٤يييييييييييييييخس   ٘ييييييييييييييي٠ٓؼ حُٔيييييييييييييييَء   ٣ؼيييييييييييييييَف   ٫ٝ 

 
فَ  ُٝيييييييييييييٞ ََ  حُل٤يييييييييييييخس   ٓؼ٘ييييييييييييي٠ حُٔيييييييييييييَء   َػييييييييييييي

  
ََ  ُٔيييييييييييييخ  َ   حُٔيييييييييييييَء   ؿٜييييييييييييي  حُٔٔيييييييييييييخص   ٓييييييييييييي

 
  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

     حُِ٘ػش ا٠ُ حُظؤَٓ ٝحُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ         حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓ ׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ  :  -16

 ُٛييييييييييييييييييييييييييَس حُيييييييييييييييييييييييييي٘لْ ٝحُ٘ييييييييييييييييييييييييييوخء

  
 ٍٝٝىس حٌُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَد ٝحُٜٔيييييييييييييييييييييييييييييييييييييّٞ 

 
 طييييييييييييييييييييييييييييي٘لق أٗلٔيييييييييييييييييييييييييييييي حُٔ٘خ٣يييييييييييييييييييييييييييييخ

  
 ١ٝييييييييييييييييييييييييييي٢ أٗييييييييييييييييييييييييييييحثي حُٔييييييييييييييييييييييييييئّٞ 

 
 :ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُ٘ؼَ ػ٘ي ٗؼَحء ٓيٍٓش حُي٣ٞحٕ ٢ٛٝ ٤٘٣َ ٌٛحٕ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يس ׄ    ُؼ٣ٞ٠شحُٞكيس حׄ   ٤ٓطَس حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ   ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼشׄ  
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 ٣وٍٞ ػزي حَُكٖٔ ١ٌَٗ: -17

َ  ا ٫ حُوِييييييييييييذ ٛيييييييييييخَؽ ٝؿ٤ز ييييييييييييٚ        ٝٓيييييييييييخ حُ٘يييييييييييؼ

  
   َ ََ ٓؼ٤يييييييييييييييي َ  ا ٫ إٔ ٣ؼ٤يييييييييييييييي  ٝٓييييييييييييييييخ حُ٘ييييييييييييييييؼ

 
يييييييييييييييييخ                     َٜ  ُِٝييييييييييييييييي٣َق  ٛز يييييييييييييييييخص  ُِٝييييييييييييييييي٘لْ ٓؼِ 

  
   ٍ هييييييييييييييييييخء  ك٤ٜٔييييييييييييييييييخ َٝىرييييييييييييييييييٞ  ٍ  طـ٘يييييييييييييييييي٢ 

 
 ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٝٛٞ: ا٠ُ ٓلّٜٞ حُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝٓخ ٣٘ـِٜخׄ      ؿِزش حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٠ِ حُلٌَ ٝح٠ُٕٔٔٞׄ    

 ؿِزش حُـخٗذ  حُل١ٌَ ػ٠ِ حُـخٗذ حُؼخ١ل٢ׄ        حُٞكيس حُل٤٘ش ٝحُظَحر٢ حُل١ٌَׄ   

 ٣وٍٞ  أكٔي ٗٞه٢ :  -11

 ػ٘ييييييييييييييٚ رخُوِييييييييييييييي ٗييييييييييييييـِض ُييييييييييييييٞ ١ٝ٘يييييييييييييي٢

  
 ٗلٔيييييييييييي٢ حُوِييييييييييييي كيييييييييييي٢ ا٤ُييييييييييييٚ ٗييييييييييييخُػظ٢٘ 

 
  ٤٘٣َ حُز٤ض حُٔخرن ا٠ُ أكي ح٫ٗظوخىحص حُظ٢ ٝؿٜٜخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ا٠ُ ٗؼَحء ٓيٍٓش ح٩ك٤خء:

 ٓلخًخس حُويٓخء ك٢ ٍْٛٞٛ حُز٤خ٤ٗشׄ      ح٫ٛظٔخّ روٍ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ٝظٞحَٛٛخׄ  

 ؿ٤خد حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ       حُٔزخُـش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحٍُٜٞׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -19

 كليييييييييييَس ح٧ٍٝ ٓيييييييييييٖ ُييييييييييي٢ هطيييييييييييخ ه٤ِِييييييييييي٢

  
 ٓييييييييييخ٤ُخ حُ٘ييييييييييخّ ٓييييييييييٖ هِزييييييييييخ رٜييييييييييخ أ٣ٍييييييييييق 

 
 ر٘ـٔييييييييييييييش ط٘يييييييييييييييٝ حُط٤ييييييييييييييَ طٔيييييييييييييئؼخ٢ٗ ٫ٝ

  
  هخ٤ُييييييييخ ً٘ييييييييض حُيييييييي١ٌ حُؼيييييييي٤ٖ ػِيييييييي٠ كآٓيييييييي٢ 

 
  ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ أكي حُٔآهٌ حُظ٢ ػخرٜخ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ ػ٠ِ ٗؼَحء ح٩ك٤خء ٝٝهغ ك٤ٚ ١ٌَٗ:

 ح٫ٛظٔخّ روٍ٘ٞ ح٤ٗ٧خء ٝظٞحَٛٛخׄ   خس حُويٓخءٓلخًׄ    حُٔزخُـش ٝػيّ حُٜيمׄ    ًؼَس ٗؼَ حُٔ٘خٓزخصׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى: -21

 ه٤ٔظيييييييييييييٚ ٣ـيييييييييييييي٣ي ٓيييييييييييييخ حُٔيييييييييييييخٍ ٣يييييييييييييخ٫رْ

  
  ًخُٔيييييييخّ حُ٘يييييييخّ ٛيييييييٌح ػيييييييَف كييييييي٢ ًيييييييخٕ إ 

 
 ٟيييييييييييييييخثؼش ح٧ٗييييييييييييييي٤خء كييييييييييييييي٢ حٌَُحٓيييييييييييييييش إ

  
 ٝٓؼظيييييييييييييييييَف ر٘ويييييييييييييييييخى طليييييييييييييييييُٞ كظييييييييييييييييي٠ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

     حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ          حُلِٕ ٝحُظ٘خإّ ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓׄ    

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ            حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

 ٣وٍٞ حُؼوخى: -21

 ٓيييييييييييييييييييييييييييظلٌْ كييييييييييييييييييييييييييي٢ حَُحًزــيييييييييييييييييييييييييييـ٤ٖ  

  
 ٝٓييييييييييييييييييييخ ُـــييييييييييييييييييييـٚ أرييييييييييييييييييييًيح ًٍٞرييييييييييييييييييييش 

 
 ُٜييييييييييييييييييييْ حُٔؼٞرييييييييييييييييييييش ٓييييييييييييييييييييٖ ر٘ـييييييييييييييييييييـخٗي  

  
 كيييييييييييييييييييييييييي٤ٖ طييييييييييييييييييييييييييؤَٓ ٝحُؼوــييييييييييييييييييييييييييـٞرش 

 
ييييييييييييَ ٓييييييييييييخ ريييييييييييييح ُييييييييييييي كيييييييييييي٢ حُطييييييييييييـَ  ٣ن  ٓ 

  
 ٍٝٝ ػِيييييييييييييييييييييييي٠ ٜٓييييييييييييييييييييييييَ ٗييييييييييييييييييييييييؼٞرٚ 

 
 أٗيييييييييييييييييييييخ ٍحًيييييييييييييييييييييذ ٍؿِييييييييييييييييييييي٢ كــيييييييييييييييييييييـ٬  

  
َ  ػِييييييييييييييييييييييييييي٢  ٫ٝ ٟييييييييييييييييييييييييييي٣َزش  ييييييييييييييييييييييييييي  ٓ  أ

 
 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٟٓٞٞع ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُـي٣يس ػ٘ي حُي٣ٞح٤ٖٗ ٝٛٞ:

 حُلي٣غ ػٖ حٌُٞحءׄ      حُلي٣غ ػِٖ حُِٔغ ك٢ حُيًخ٤ًٖׄ          حُلي٣غ ػٖ ٍؿَ حٍَُٔٝׄ    ٍػخء حُ٘لْׄ    
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 :١ٌَٗ كٖٔحَُ ػزي ٣وٍٞ -22

٤يييييييييييييييييييييَي ٌُٝ٘ يييييييييييييييييييييٚ ـ  ييييييييييييييييييييين  حُ َ٘ ْ  ٣َؼ   َُييييييييييييييييييييي

  
   ٍ َ  ٓييييييييييييييٖ ر٘ييييييييييييييخص  حُو٤ييييييييييييييخ يييييييييييييي  ٌ َّ رز   ٛييييييييييييييخ

 
ٖ  ٛيييييييييييييييييييخَؿٜخ ُ ز يييييييييييييييييييٚ   ييييييييييييييييييي  ٔ  ٛيييييييييييييييييييٍٞس  ك 

  
   ٍ ٔييييييييييييخ ٌَ ٖ  َكييييييييييييي  حُ يييييييييييي  ٔ ٛخ كيييييييييييي٢ حُل   َٝكييييييييييييي 

 
  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ               حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ      ٤شحُِ٘ػش حٌُٛ٘ׄ      حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 ٣وٍٞ حُؼوخى: -23

ييييييييييييخ ًٓ ييييييييييييٌح حُؼ ٔييييييييييييَ ٣ٞ َٛ يييييييييييئْ  َٗ ييييييييييييظَـَد   َٓ 

  
   ّ ٔيييييييييييييييـخ يييييييييييييييٞ َٗيييييييييييييييخظ١َ ٤ُيييييييييييييييـَ حُل   ٔ ـ   ٣ٝ 

 
  ٍ َ  ٣َٔييييييييييييي١َ اُييييييييييييي٠ هَزييييييييييييي١َ ه٤ييييييييييييييـخ ييييييييييييي َٜ  كَ

  
   ّ ٤ٗيييييييييييييييييـخ رؤٗزـيييييييييييييييييـخء  ح٧ٗـيييييييييييييييييـخ يييييييييييييييييٖ حُـي   ٓ 

 
ييييييييييي٢ٔ  ٓ ٍَ ٤ٗخ ٝ  َهِؼيييييييييييض  حٓييييييييييي٢ٔ ػِييييييييييي٠ حُيييييييييييي 

  
وييييييييييييييييـخ٢ٓ   ٓ ك٤ِيييييييييييييييي٢ أٝ  ٍَ ييييييييييييييييـخ أرٌيييييييييييييييي٢  َٔ  ك

 
 :٢ٛٝ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ ح٧ر٤خص ٤٘٣َ

     حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ        حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يسׄ    

 حُيػٞس ا٠ُ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ   

 هخٍ حُٔخ٢ُٗ: -24

 ُزٔيييييييييييض ٍىحء حُييييييييييييَٛ ػ٘ييييييييييي٣َٖ كـيييييييييييشً  -

  
  

 اُييييييي٠ هِيييييييغ ًح حُزيييييييَىٝػ٘ظييييييي٤ٖ ٣يييييييخ ٗيييييييٞه٢ 

  

 ػِٝكًييييييييخ ػييييييييٖ حُييييييييي٤ٗخ ٝٓييييييييٖ ُييييييييْ ٣ـييييييييي -

  
  

 رٜيييييييييييخ ٓيييييييييييَحًىح ٥ٓيييييييييييخٍ طؼِيييييييييييَ رخُِٛيييييييييييي

  

   ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

    ١ـ٤خٕ حُلٌَ ػ٠ِ حُٞؿيحٕׄ              حٓظِحؽ حُلٌَ رخُٞؿيحٕׄ   

 ُؼخ١لشؿٔخٍ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝحׄ        ١ـ٤خٕ حُٞؿيحٕ ػ٠ِ حُلٌَׄ  

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -25

يييييييييييييييييييخ  ٔ َ   ٝاٗ   ُـخ٤ٗيييييييييييييييييييش   ٓيييييييييييييييييييَآس   حُ٘يييييييييييييييييييؼ

  
ٖ   حُل٤ييييييييييييخس   ٛيييييييييييي٢َ   يييييييييييي  ٔ ٕ   ٓييييييييييييٞء   ك  ٝا كٔييييييييييييخ

 
يييييييييييييييييخ  ٔ َ   ٝاٗ  َ   حُ٘يييييييييييييييييؼ  ٝطيييييييييييييييييًٌَس   طٜييييييييييييييييي٣ٞ

  
ٍ   ٝٓظؼييييييييييييييييييش    َ   ٝه٤ييييييييييييييييييخ يييييييييييييييييي ٕ   َؿ٤  ح  ٞ  َهيييييييييييييييييي

 
ييييييييييييخ  ٔ َ   ٝاٗ   هلوَييييييييييييض   رٔييييييييييييخ ا كٔييييييييييييخّ حُ٘ييييييييييييؼ

  
ٍ   حُوِيييييييييييييييييٞد   ُيييييييييييييييييٚ  ٕ   ًؤهييييييييييييييييييح ػخ يييييييييييييييييي   ٝك 

 
   ٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ  ٝٛٞ:ا ط٤َ٘ ح٧ر٤خص حُٔخروش

     حُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٔظ٘خه٠خطٚׄ    

 .حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ            حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  
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 ٣وٍٞ حُؼوخى: -26

 ك٤ٜيييييييييييييييخ ٓيييييييييييييييَ ٓيييييييييييييييخ ُِل٤يييييييييييييييخس ػـزًيييييييييييييييخ

  
 أٓيييييييييييييييييييييييييخءَ  ا٫ طَط٠ييييييييييييييييييييييييي٤ٚ ؿخٗيييييييييييييييييييييييييذ 

 
  ن ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٤٘٣:٢َٛٝ حُز٤ض حُٔخر

      حُلٌَػ٠ِ  حُٞؿيح١ٕـ٤خٕ ׄ      ؿِزش حُـخٗذ حُز٤خ٢ٗ ػ٠ِ حُلٌَ ٝح٠ُٕٔٔٞׄ    

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝح٤ُؤّׄ           حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ  

  ٣وٍٞ ٓلٔٞى ػٔخى ك٢ ٓويٓش ى٣ٞحٗٚ: -27

 ؼش٘ ئال سؿجخ كٙ أٌ أعًغ خهجبد َلغٙ"" انشؼش ػُذ٘ خهجبد هجم أٌ ٚكٌٕ كهًبد ، ٔيب ههذ ش

   ا٠ُ ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ ػ٘ي حُي٣ٞح٤٤ٖٗ  ٝٛٞ: حُوٍٞ حُٔخرن٤٘٣َ 

     حُزلغ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ           حُظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ رٔظ٘خه٠خطٚׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ          حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخ  ׄ  

 ٣وٍٞ ػ٢ِ أكٔي  رخًؼ٤َ:  -21

ّ   ٣يييييييييييييخ- أٍٟيييييييييييييخً  ّأطِييييييييييييٞ  رو٤َٛيييييييييييييخ -ؿٔيييييييييييييخ

  
 أٜٗييييييييييييييييخٍح كـَطٜييييييييييييييييخ ٝأٗييييييييييييييييض كلِييييييييييييييييض، 

 
 ػ٤ِخث يييييييييييييييييٚ ٓيييييييييييييييييٖ ٗخًٔيييييييييييييييييز٤َ أٛزطيييييييييييييييييضَ 

  
 ٤ٜٓييييييييييييييييخٍح ًَٓيييييييييييييييي٤ٚ  ػييييييييييييييييٖ ٝأُكييييييييييييييييض 

 
 ا٠ُ ػخَٓ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أػَص ك٢ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 ٓلخًخس حُويٓخءׄ      ُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخحׄ       حُٞحهغ ح٫ٓظؼٔخ١ٍׄ          حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤شׄ    

 ٣وٍٞ حُٔخ٢ُٗ: -29

 ظِٔيييييييييييش حُوِيييييييييييذ ٝكييييييييييي٢ ٝهييييييييييييح٢ٓ ٍٝحثييييييييييي٢

  
 ٬ُٓٓييييييييييي٢ ظييييييييييي٬ّ ٓيييييييييييٖ كيييييييييييَح١ٍ ك٤ٌيييييييييييق 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ:حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ٤٘٣َ 

 ظٍٜٞ ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ              حُظطِغ ُِٔؼَ حُؼ٤ِخׄ              حُِ٘ػش ح٤ٌُ٘ٛشׄ             حُٜيم ٝػيّ حُٔزخُـشׄ    

 :١ٌَٗ حَُكٖٔ ػزي ٣وٍٞ -31

 ٝحٓيييييييييييييؼش ًيييييييييييييخٌُٕٞ كٌيييييييييييييَس ُييييييييييييي٢ ك٤ِيييييييييييييض

  
 هٞحك٤يييييييييٚ ُييييييييي٢ طزييييييييييٝ حٌُيييييييييٕٞ رٜيييييييييخ أىكيييييييييٞ 

 
ٚ   ٓييييييييٖ حُٔـٜييييييييٍٞ اُيييييييي٠ حُطٔييييييييٞف ُيييييييي٤ْ  ٓييييييييل

  
 رٌٔييييييييييييييييَٝٙ كيييييييييييييييين اُيييييييييييييييي٠ حُٔيييييييييييييييئٞ ٫ٝ 

 
ْ   ىحٕ هييييييييييييييييي رٔييييييييييييييييخ ٝحُوييييييييييييييييخٗؼٕٞ  ٜ يييييييييييييييي  ٘  َػ٤ 

  
ص     ٞ يييييييييييي ٣ييييييييييييٚ حُِييييييييييييذ ه٠ييييييييييييٞع كييييييييييييخٕ َٓ ى   َ  ٣ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٢ٛٝ: َ ح٧ر٤خص حُٔخروشط٤٘

     حرظٌخٍ ٟٓٞٞػخص ٗؼ٣َش ؿي٣يسׄ           حُٜيم ك٢ حُظؼز٤َׄ    

 حُظؼز٤َ ػٖ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش  ׄ         ٝ حُظؼٔن ك٢ طؤ٬ٓطْٜحُطٔٞف ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/2118ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص حٟـ٢ ػ٠ِ حَُحر٢   ) 

 

 

https://dardery.site/archives/2118
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 متى ظهرت مدرسة أبوللو ؟ ولَم سمٌت بهذا االسم ؟ :ٔس

 م، وإن كان لها بداٌات إبداعٌة ونقدٌة قبل ذلك .  9ٖٕٔجـ: ظهرت مدرسة )أبوللو( بصفة رسمٌة سنة 
رسة ] أبوللو [ لشدة تؤثرهم بالثقافة األجنبٌة التً جعلتهم ٌؤخذون كلمة ] أبوللون [ من الٌونان سمٌت هذه المدرسة باسم مد -

 و هو اسم إللـه النور و الجمال و الفنون عندهم .
 من رواد المدرسة ؟ :ٕس

إسماعٌل، أبو  ج:  د/ أحمد زكً أبو شادي )ربٌساً(، د/ إبراهٌم ناجً )وكٌالً(، محمد الهمشري، صالح جودت، محمود حسن
 .القاسم الشابً )من تونس( 

 :ما ظروف نشؤتها ؟ٖس

 ظهرت هذه الجماعة فً بداٌة العقد الرابع من القرن  الماضً بعد ان:
 اشتدت المعركة األدبٌة بٌن ) الدٌوانٌٌن المجددٌن ( و) اإلحٌابٌٌن المحافظٌن ( . -ٔ
 9ٔ8ٔعن قول الشعر بعد صدور دٌوانه السابع ) أزهار الخرٌف ( انفراط عقد شعراء الدٌوان أنفسهم بعدما توقف شكري  -ٕ

م لما هاجمه رفٌقاه ، ثم انصرف المازنً إلى الصحافة و القصة و المقال ، و لم ٌبق إال العقاد و إن شغلته السٌاسة و 
 الصحافة و التؤلٌف عن الشعر .

م محاولة أن تتجاوز االتجاهٌن  9ٖٕٔظهرت جماعة أبوللو  تجمد اإلحٌابٌن المحافظٌن والدٌوانٌٌن  المجددٌن ؛ و من ثم -ٖ
 السابقٌن و تكمل ما بهما من نقص.

 مدرسة أبوللو ؟  التً أثرت فً شعرعوامل الما : ٗس
افادت هذه المدرسة من الصراع األدبً  الناشا بٌن اإلحٌابٌن والدٌوانٌٌن ومما نشره كل من العقاد وشكري والمازنً  – ٔ

 واالهتمام بالعاطفة الجٌاشة.سً مإلف أو مترجم ، ومن مقاالت وكتب نقددٌة مما جعلها تتجه إلى التجدٌد من شعر رومان
 تؤثر شعراء )أبوللو( بمذهب خلٌل مطران الرومانتٌكً و رأوا فٌه نموذجا للتجدٌد .  - 2
) أحمد زكً أبو شادي ( عشر  فقد عاش رابدها كما تؤثروا  بشعر الرومانتٌكٌٌن اإلنجلٌز ، ألنهم أجادوا اللغة اإلنجلٌزٌة ،  -3

و صالح جودت و غٌرهم ( ألنهم اطلعوا على اآلداب –و علً محمود طه  –سنوات فً إنجلترا ، كما أتقنها ) إبراهٌم ناجً 
 األوربٌة و الروسٌة

علهم ٌتجهون بشعرهم وجهة مما ج، تؤثروا بؤدب المهاجر و بخاصة شعر) جبران خلٌل جبران ( الذي ٌمتاز بقوة العاطفة – 4
 عاطفٌة حادة.

 م ضد اإلنجلٌز.9ٔ9ٔأحسوا قوة الشخصٌة المصرٌة والحرٌة الفردٌة و تشبعوا بروح التحرر نتٌجة لثورة  – 5
( ألحمد زكً أبً شادي الذي أنداء الفجرتجمع روادها على طرٌق التجدٌد من خالل إبداعهم السابق متمثالً فً دٌوان ) - 6

مقدمة  )أبو القاسم الشابً(  الشاعرم . كما كتب  9ٔ8ٔم ، وقصٌدة ) على محمود طه( فً الدستور سنة  9ٔٔٔصدر سنة 
صدرت لهم دواوٌن أخرى فشعروا بضرورة أن تكون لهم رابطة أدبٌة ، فؤصدروا ، وألحمد زكً أبً شادي دٌوان) الٌنبوع( 

فس العام و اتخذوا من خلٌل مطران أبا روحٌا لهم و أحمد زكً م ، وكونوا جمعٌة )أبوللو( فً ن 9ٖٕٔمجلة )أبوللو( سنة 
 رابدا للجمعٌة وإبراهٌم ناجً وكٌال لها . 

 ما عالقة مدرسة أبوللو باإلحٌابٌٌن والدٌوانٌٌن ؟: ٘س
 ظهرت مدرسة أبوللو بعد أن تجمد اإلحٌابٌٌن والدٌوانٌٌن محاولة أن تكمل ما بهما من نقص.

 نٌة لمدرسة أبوللو من حٌث المضمون ؟: ما أهم الخصابص الفٙس
 جـ: خصابص مدرسة أبوللو من حٌث المضمون: 

 اإلٌمان بذاتٌة التجربة  -ٔ
 :محمد عبد المعطً الهمشري مستحضرا ذكراٌات صباهالحنٌن إلى مواطن الذكرٌات كقول  -ٕ

         ٗيييييييييييييـ٤َس حُٔييييييييييييي٤خؽ ػ٘يييييييييييييي ُ٘يييييييييييييخ ًخٗيييييييييييييض

  
 حُيييييييييييييييييٍٍُِٝ رظِٜيييييييييييييييييخ حُـ٘يييييييييييييييييخء أُيييييييييييييييييق 
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 :اٌضا متذكرا دار أحبابه كقول إبراهٌم ناجً و

٘ زـيييييييييييييييـ٠ حُوِيييييييييييييييذ   ٍكَيييييييييييييييَف ٌ ر٤ـيييييييييييييييـق رـ        ًخُ

  
 حط جــييييييييييييييـي   هِز ييييييييييييييـ٠ ٣ييييييييييييييخ أٛظ ييييييييييييييق   ٝأٗييييييييييييييخ 

 
َ ٣ق ٝحُٔخٟييييييييييييييي٢ حُييييييييييييييييٓغ   ك٤ـ٤يييييييييييييييذ          حُـييييييييييييييي

  
  َْ ٗخ؟ ُ يييييييييييي ييييييييييييي   َٗؼ ييييييييييييي   ُييييييييييييـْ أٗ ييييييييييييخ ٤ُييييييييييييضَ  ػ 

 
 ظ و المجازات و الصور:استعمال اللغة استعماالً جدًٌدا فً دالالت األلفا -ٖ
 ) أ ( من حٌث األلفاظ :  
 ( . الشفق الباكً – ووراء الغمام –و شاطا األعراف  –و األرٌج الناعم  –فهم ٌقولون : )العطر القمري  *

 لفتات(. -عطر  –جندول  –عٌد  –* استخدام الرمز و المٌل إلى الكلمات الرشٌقة مثل: )عروس 
 أخناتون (. –فٌنوس  –أزورٌس  –طٌر مثل : ) الكرنفال * الكلمات األجنبٌة و األسا

 ) ب ( من حٌث التصوٌر : المٌل فً تصوٌرهم إلى : 
 * التجسٌد : أي تحوٌل المعنوٌات من التجرٌد إلى الحسٌة فٌقول ناجً :

        حٗطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٞص ٝ حُٜييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزخرش ًٝص

  
 آ٫ٜٓييييييييييييييييييييييييييييخ ٓييييييييييييييييييييييييييييٖ كَؿييييييييييييييييييييييييييييض ٝ 

 
 نسان مثل قول الهمشري :* التشخٌص : بمنح الصفة اإلنسانٌة لما لٌس بإ

          ػطيييييييييييييييييَح ٣ٔيييييييييييييييييَم حُٔٔيييييييييييييييييخء ك٘ٔييييييييييييييييي٤ْ

  
 حُو٤ييييييييييييخٍ كيييييييييييي٢ ٓييييييييييييل٤وش ٣ٍييييييييييييخٝ ٓييييييييييييٖ 

 
االهتمام بالتصوٌر : كصور ) النخلة و النور و الرٌح ( عند محمود حسن إسماعٌل أو الصور األسطورٌة لدى معظم شعراء  *

 هذه المدرسة .
 اوٌنهم وقصابدهم أسماء  تدل على ذالك الحب مثلوا ، ومخاطبتها تحمل دحب الطبٌعة ، والولع بها و  بجمالها ، ومناجاته -ٗ

) أغانً دٌوان) أغنٌات على النٌل ( لصالح جودت  و  دٌوانوالٌنبوع ( ألحمد زكً أبً شادي .و–) أطٌاف الربٌع  دٌوانً
الحزٌن (  و ) أنشودة الراعً(  و )من أغانً الرعاة ( و) المساء ) من وراء الظالم(قصابدو،الكوخ ( لمحمود حسن إسماعٌل

 ألبً القاسم الشابً .
 التشاإم واالستسالم لآلالم واألحزان و التؤمل والٌؤس ، حتى جعل محمود حسن إسماعٌل عنوان دٌوان له ) أٌن المفر؟(  -٘
 لجانبٌنالشعور بالغربة حتى مع اإلقامة فً الوطن بٌن األهل واألصحاب ؛ الختالف النظرة إلى األمور بٌن ا-ٙ
تعددت موضوعاتهم الشعرٌة  بٌن : المرأة و معاناة عذاب الحٌاة وظلمها و الشكوى و الحنٌن للذكرٌات و تصوٌر البإس  -7

 و االبتعاد عن الشعر السٌاسً باستثناء أحمد زكً أبو شادي الذي أكثر من كتابة هذا اللون و أبراهٌم ناجً الذي كتب فٌه قلٌال 
 الفنٌة لمدرسة أبوللو من حٌث الشكل ؟ما أهم الخصابص -7س 

 المٌل إلى تحرٌر القصٌدة من وحدة القافٌة وذلك بتعدد القوافً فً القصٌدة الواحدة . (ٔ
 المٌل إلى الموسٌقى الهادبة ال الصاخبة بكتابة القصابد فً بحور : الرمل ، والخفٌف ، و الهزج . (ٕ
 ؤثرٌن بشعر الموشحات األندلسٌة.تقسٌم القصٌدة إلى مقاطع تتعدد قوافٌها وأوزانها مت (ٖ
استخدامهم الشعر المرسل الذي ال ٌلتزم قافٌة وٌستعمل أكثر من بحر، وكان أكثرهم جرأة فً ذلك أحمد زكً أبو شادي فً  (ٗ

 قصٌد " الفنان" وصالح الشرنوبً فً قصٌد " أطٌاف ".
ن جمٌعاً مثلما نرى فً قصابد "شاطا الوحدة العضوٌة واختٌار عنوان للقصٌدة فً معظم أشعارهم شؤن الرومانسٌٌ (٘

 .األعراف " للهمشري " واألطالل وملحمة السراب " إلبراهٌم ناجً " طارق بن زٌاد، وأرواح وأشباح " لعلً محمود طه  
هل تري تناقضاً فً حب الطبٌعة و الولع بهـا و بجمالهـا و فً نفس الوقت اإلحساس بالتشـاإم عند شعراء مدرسة  -8س

 ظظ.. علل.أبوللو .

جـ: لٌس هنـاك تناقض بٌن اإلحساسٌن، و ٌرجع ذلك إلى أن حب الطبٌعة و تـؤملها ٌإدي إلى إدراك نهاٌتها و الحزن علٌها 
 .فٌظهر التشـاإم و الزهرة مثال لذلك فهً نضرة و لكنها قصٌرة العمر 

عماال جدٌدا من أهم سمات مدرسة أبوللو،فما ٌعتبر النقاد أن اإلٌمان بذاتٌة التجربة الشعرٌة، واستعمال اللغة است -9س

 ؟المقصود بذاتٌة التجربة الشعرٌة؟ وكٌف تم لشعراء مدرسة أبوللو استعمال اللغة استعماالً جدًٌدا

جـ: المراد بذاتٌة التجربة أن ٌعٌشها الشاعر أو ٌتمثلها حٌن ٌقرأ عنها، وهم ٌستعملون اللغة استعماال جدٌدا فً إٌحاءاتها 
 الشفق الباكً( –األرٌج الناعم  –ا مثل )الخٌال المجنح وتصوٌره
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 أوجه االتفاق و االختالف بٌن مدرسة الدٌوان و مدرسة  أبوللو : -ٓٔس

 أوال أوجه االتفاق :
 ) أ ( التجربة تعبٌر عن الذات ، أو النفس اإلنسانٌة .) ب ( االستسالم لؤلحزان و التشاإم .

 ) د ( التزام الوحدة الفنٌة ، و إنكار و حدة البٌت .       ) ج ( البعد عن شعر المناسبات . 
 ثانٌا : أوجه االختالف :

 مدرسة أبوللو مدرسة الدٌوان وجه المقارنة رقم

 وصفٌة و نفسٌة وطنٌة و اجتماعٌة الموضوعات ٔ

 استخدامات خاصة للغة استخدام لغة العصر اللغة ٕ

 العاطفة على الفكرطغٌان  طغٌان الفكر على العاطفة الفكر ٖ

التعبٌر بالمقطوعات أحٌانا و المرسل أحٌانا  التعبٌر بالشعر المرسل أحٌانا القالب الفنً ٗ

 أخرى

 اذكر بعض أعالم أبوللو من شعراء مصر والوطن العربً . -ٔٔس

، محمد الهمشري، جـ: من أعالم الشعراء مدرسة )أبوللو( فً مصر: أحمد زكً أبو شادي، إبراهٌم ناجً، على محمود طه
محمود حسن إسماعٌل، صالح جودت، مختار الوكٌل، احمد رامً . ومن تونس أبو القاسم الشابً، مجدي الحلٌوي . ومن 

العراق نازك المالبكة . ومن السودان محمد المحجوب والتٌجانً ٌوسف بشٌر . ومن الكوٌت فهد العسكري، واألستاذ إبراهٌم 
 .ر القاسمًالعرٌض . ومن سلطنة عمان صق

 ( https://dardery.site/archives/2299حٟـ٢ حَُحر٢       ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   
 

 (أبوللوتدرٌبات على ) مدرسة 

 ٜل٤لش:أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُ)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )       حُٔخ٢ٟ حُوَٕٖٓ  حُؼخ٢ٗظَٜص ٌٛٙ حُـٔخػش ك٢ ريح٣ش حُؼوي  .1

 ( )     ٤ٔٓض ٌٛٙ حُٔيٍٓش رخْٓ ٓيٍٓش ] أرُِٞٞ [ ُ٘يس طؤػَْٛ رخُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش. .2

 ( )     .حُ٘ؼَ ًِٔش ] أرُِٕٞٞ [ ٖٓ ح٤ُٞٗخٕ ٝ ٛٞ حْٓ ٩ُـٚ حْٓ أرُٞٞ ٓؤهًٞ ٖٓ  .3

 ( )        ١ٌ ػ٤ٖ ٬٤ًٝ ُِـٔخػش.ٖٓ ٍٝحى ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓطَحٕ حُ .4

 ( )      ظَٜص ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓغ طـٔي ح٩ك٤خث٤ٖ ٝحٗلَح١ ػوي ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ .5

 ( )       كخُٝض  إٔ طظـخُٝ ح٫طـخ٤ٖٛ حُٔخرو٤ٖ ٝ طٌَٔ ٓخ رٜٔخ ٖٓ ٗوٚ. .6

 ( )     حكخىص ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٖٓ حَُٜحع ح٧ىر٢  حُ٘خٗت ر٤ٖ ح٩ك٤خث٤ٖ ٝحُي٣ٞح٤٤ٖٗ .7

 ( )     ٌٙ حُٔيٍٓش رٌٔٛذ ٓطَحٕ حَُٝٓخ٢ٔٗ كخطـٜٞح ر٘ؼَْٛ ٝؿٜش ػخ١ل٤ش كخىس.طؤػَص ٛ .1

 ( )    .ر٘ؼَ حَُٝٓخٗظ٤٤ٌ٤ٖ ح٩ٗـ٤ِِ ، ٧ْٜٗ أؿخىٝح حُِـش ح٩ٗـ٣ِ٤ِش ٗؼَحء ؿٔخػش أرُِٞٞ  طؤػَ .9

 ( )       ػخٕ ٍحثي ٌٛٙ حُـٔخػش أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١ رخٗـِظَ ٓزغ ٓ٘ٞحص. .11

 ( )    ش ر٘ؼَحء حُٜٔـَ ٝهخٛش ؿزَحٕ كخطـٜٞ ٝؿٜش ػخ١ل٤ش ؿ٤خٗش.طؤػَ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓ .11

 ( )  ًُٝي ري٣ٞحٕ أؿخ٢ٗ حٌُٞم  ٧كٔي ٢ًُ  أرٞ ٗخى١ 1932ريأ اريحػخص ٌٛٙ حُـٔخػش هزَ طؤ٤ٜٓٔخ ٓ٘ش  .12

 ( )     هخّ أرٞ حُوخْٓ حُ٘خر٢ رٌظخرش ٓويٓش ى٣ٞحٕ أٗيحء حُلـَ ٧كٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١. .13

 ( )     ٠ ٌُٜٙ حُـٔخػش ه٤ٜيس ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ ك٢ حُيٓظٍٞ.ٖٓ ح٩ريحػخص ح٧ُٝ .14

 ( ) 1919ّحُ٘و٤ٜش ح٣َُٜٔش ٝحُل٣َش حُلَى٣ش ٝ ط٘زؼٞح رَٝف حُظلٍَ ٗظ٤ـش ُؼٍٞس ْ ٗؼَحء أرُِٞٞ هٞس أك .15

 ( )       ٖٓ هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ؿٔخػش أرُٞٞ حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش. .16

 ( )        ػٖ أ١ٝخْٜٗ. ٗؼَ ٗؼَحء أرُِٞٞ رخُـَرش ٗظ٤ـش رؼيْٛ .17

 ( )      حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخٍ هخٙ اكيٟ هٜخثٚ  حٌَُ٘ ُيٟ ٗؼَحء أرُِٞٞ . .11

 ( )       .إٔ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘خػَ أٝ ٣ظٔؼِٜخ ك٤ٖ ٣وَأ ػٜ٘خًحط٤ش حُظـَرش طؼ٢٘  .19
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 ( )    طؼيىص حُٟٔٞٞػخص حُ٘ؼ٣َش ُيٟ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٌُْٜٝ٘ حرظؼيٝح ػٖ حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓ .21

 ( )        ؼَحء أرُِٞٞ حُِـش حُؼ٣َٜش ٤ُوظَرٞح ٖٓ حُـٍٜٔٞ.حٓظؼَٔ ٗ .21

 ( )   ؿؼَ  ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ ػ٘ٞحٗخ ُي٣ٞحٗٚ رخْٓ "أ٣ٖ حُٔلَ "ًظؼز٤َ ػٖ ٣ؤٓٚ ٝط٘خإٓٚ .22

 ( )     حُ٘ؼَ حََُٔٓ ُيٟ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٛٞ ح١ٌُ  ٣ظلن ك٢ حُُٕٞ ٣ٝوظِق ك٢ حُوخك٤ش. .23

 ( )      طظؼيى ك٤ٜخ حُوٞحك٢ ٝح٧ُٝحٕ هْٔ ٗؼَحء أرُِٞٞ حُو٤ٜيس ا٠ُ ٓوخ١غ .24

 ( )      حطلن ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓغ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ك٢ طوي٣ْ حُلٌَ ػ٠ِ حُؼخ١لش. .25

 ( )   كَٙ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ػ٠ِ ٟٝغ ػ٘خ٤٣ٖٝ ُِِيٝح٤٣ٖٝ ٝحُوٜخثي ط٘ظَٔ ػ٠ِ ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش. .26

 ( )      صٖٓ هٜخثٚ حٌَُ٘ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخ .27

 ( )        ٖٓ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش حُ٘خػَس حُؼَحه٤ش ٗخُى ح٬ُٔثٌش. .21

 ( )       ٓخٍ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ا٠ُ حُظـ٤ٔي ٝحُظ٘و٤ٚ ك٢ حُو٤خٍ. .29

 ( )       حطوٌ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٖٓ ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ أرخ ٍٝك٤خ. .31

 ( https://dardery.site/archives/2299 ٢ حٟـ٢ حَُحرُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص  ) 
 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  د

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٓخػيح: -1

  ح٩كٔخّ رخُـَرش.ׄ    ًحط٤ش حُظـَرشׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ   حٓظؼٔخٍ حُِلش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ    ׄ  

 :             حُظ٢ أػَص ك٢ ٗؼَحء ٓيٍٓش  أرُِٞٞ ؼٞحَٓ حُٖٓ  -2

 حُؼخ٤ٗش ٝ حُؼخُؼشׄ   حُظؤػَ رخَُٜع ر٤ٖ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ٝح٩ك٤خث٤ٖ ׄ    حُظؤػَ رـزَحٕׄ   حُظؤػَ رخ٧ىد حُل٢َٔٗ ׄ  

 يح:ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ حٌَُ٘ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٓخ ػ -3

 حٓظؼٔخٍ ٗظخّ حُٔوطٞػخص.ׄ       ٟٝغ ػ٘ٞحٗخ ُِو٤ٜيسׄ   حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ       ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرش ׄ  

 :  حٓظويّ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٗظخّ حُٔوطٞػخص ٓظؤػ٣َٖ ك٢ ًُي رـــ  -4

 ؿزَحٕ.ׄ     حُٔٞٗلخص ح٧ٗي٤ُٔشׄ    ٓطَحٕׄ      حُي٣ٞح٤٤ٖٗׄ   

 :  ٖٓ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش  -5

  ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ.ׄ      ٓلٔٞى ػٔخىׄ     ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َׄ      ف ػزي حُٜز٬ٍٛٞׄ  

 : حٓظلخى ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٖٓ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ػٖ ٣َ١ن هَحءس ٓخ َٗ٘ ٖٓ  -6

  ًَ ٓخ ٓزنׄ      ًظخرخص ٗوي٣شׄ       ٗؼَ ٓئُق ׄ      ٗؼَ ٓظَؿْׄ   

 ٞح٤٤ٖٗ ٓخ ػيح:ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ حطلن ك٤ٚ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٓغ حُي٣ -7

 . حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫ هخٛخׄ         ٛيم حُظـَرشׄ  

 ظٍٜٞ ٓٔلش حُلِٕ ٝح٤ُؤّ ٝحُظ٘خإّ.                        ׄ      حُزؼي ػٖ ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص .        ׄ  

 حهظ٤خٍ حْٓ أرُِٞٞ ُِـٔخػش ٣يٍ ػ٠ِ: -1

 طؤػَْٛ رخُؼوخكش ح٧ؿ٘ز٤ش.ׄ    ْٛ ػٖ حُي٣ٖرؼيׄ      كزْٜ ُل٠خٍس ح٤ُٞٗخٕ ׄ   حػظوخىْٛ ك٢ حُٞػ٤٘ش ׄ  

 أكذ ٗؼَحء أرُِٞٞ حُطز٤ؼش كٌخٕ ٖٓ ٗظ٤ـش ًُي  : -9

 . ٗؼَٝح رخُٔؼخىسׄ         . أهزِٞح ػ٠ِ حُل٤خس  ׄ  

 كَٝح ا٤ُٜخ ٖٓ ٓٞحؿٜش حُٞحهغ.ׄ      ؿؼِٞح ػ٘خَٛٛخ ك٢ ػ٘خ٤٣ٖٝ حُيٝح٤٣ٖٝ ٝحُوٜخثيׄ  

 ٓخ ػيح:  خػش أرُِٞٞ  ػٖ ٓيٍٓش حُي٣ٞح٤٤ٖٗ حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿًَٔ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -11

    العاطفة القوٌةׄ        كتابة شعر المقطوعاتׄ   

 استخدام اللغة استخداما خاصاׄ        نزعة الحزن والتشاإمׄ  
 ٓخ ػيح:  ح٩ك٤خث٤شٔيٍٓش حُ ػٖ أرًَُِٞٞ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔٔخص حُظ٢ ط٤ِٔ ؿٔخػش   -11

 التحرر من القافٌةׄ   البعد عن شعر المناسبات ׄ        للغة التراثٌة  استخدام اׄ    الوحدة العضوٌة.ׄ  
 ٛخكذ ى٣ٞحٕ أؿخ٢ٗ حٌُٞم ٛٞ : -12

 أبو القاسم الشابً.ׄ       صالح جودتׄ    محمود حسن إسماعٌلׄ    علً محمود طه   ׄ  
 :ط٤ٔٔش ٓلٔي كٖٔ آٔخػ٤َ ُي٣ٞحٗٚ "أ٣ٖ حُٔلَ " طيٍ ػ٠ِ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش أرُٞٞ  -13

  حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخص ׄ          ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرش ׄ  

 حُظ٘خإّ ٝح٫ٓظ٬ّٔ ٨ُكِٕ  .ׄ           حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫ ؿي٣يحׄ  
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 ظَٜ حٓظؼٔخٍ ٗؼَحء أرُِٞٞ ُِـش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ ك٢  : -14

   استعمال الكلمات األجنبٌةׄ       المحافظة على اللغة التراثٌة   ׄ  
 الثانٌة والثالثةׄ            عمال الكلمات الرشٌقةاستׄ  
 حهظخٍ ٗؼَحء ؿٔخػش أرُِٞٞ ٍث٤ٔخ ُِـٔخػش ٛٞ : : -15. 

 أحمد ذكً أبو شاديׄ              إبراهٌم ناجًׄ    محمود حسن إسماعٌلׄ    مطران   ׄ  
 حطوٌ ٗؼَحء أرُِٞٞ أرخ ٍٝك٤خ ُِـٔخػش ٛٞ: -16. 

 أحمد ذكً أبو شاديׄ        م ناجًإبراهٌׄ      شوقًׄ    مطران   ׄ  
 ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرش ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٣وٜي رٚ : -17. 

 األول والثانًׄ       تمٌز تجربة الشاعر وتفردهاׄ   أن ٌتمثل الشاعر التجربةׄ   أن ٌعٌش الشاعر التجربة   ׄ  
 ٖٓ ٓٔخص حُو٤خٍ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ : -11. 

 الثانً والثالثׄ       المٌل إلى التشخٌصׄ       المٌل إلى التجسٌدׄ   بً   االقتصار على الخٌال الجزׄ  
 ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ حرظؼي ػٜ٘خ ٗؼَحء أرُِٞٞ  -19. 

 الشعر السٌاسً.ׄ       الحدٌث عن المرأةׄ   شعرالحنٌن إلى موطن الذكرٌاتׄ    الشكوى من الحٌاة  ׄ  
خ حُٜٔـَ رٔيٍٓش أرُِٞٞ ٗؼَحء طؤػَ  -21 ًٛ  ؿزَحٕ ًٝخٕ ٌُُي أػَٙ ك٢ ح٫طـخٙ  ٗلٞ: ٗؼَ ٝهٜٞ

 سبق ما جمٌعׄ               اإلحساس بقوة الشخصٌة المصرٌةׄ    العاطفة الحادةׄ    الجٌاشة العاطفةׄ   

 ٗؼٍٞ ٗؼَحء أرُِٞٞ رخُـَرش  ٗخطؾ ػٖ : -21

   االضهاد السٌاسً  لمواقفهم من االستعمارׄ        بعدهم عن األوطان   ׄ  
 رفضهم للواقع المؤساوي الذي تمر به أوطانهمׄ         ف نظرتهم إلى األمور عن غٌرهمإختالׄ  
 حٓظويحّ ٗؼَحء أرُِٞٞ ُظَح٤ًذ ، ٓؼَ )حُؼطَ حُو١َٔ( ٝ) ح٣ٍ٧ؾ حُ٘خػْ (٣يهَ ٟٖٔ -22. 

 تراسل الحواسׄ       استخدام الرمزׄ    استخدام الكلمات األجنبٌةׄ    استخدام الكلمات الرشٌقة   ׄ  
 طؤػَ ٗؼَحء أرُِٞٞ رـــ: -23 .

 شعراء مدرسة اإلحٌاءׄ       الرومانتٌكٌة اإلنجلٌزٌةׄ   الشعر  القدٌمׄ    الرومانتٌكٌة الفرنسٌة   ׄ  
 ح٫طـخٙ ٗلٞ حُظـي٣ي ٝحُؼخ١لش حُـ٤خٗش  ٗظؾ ػٖ طؤػَْٛ رــ -24. 

 اإلحٌابٌن وشوقًׄ      رانالدٌوانٌٌن ومطׄ    شعراء المهجر وجبرانׄ       اإلنجلٌزٌة الرومانتٌكٌةׄ  
 ٓخٍ ٗؼَحء ؿٔخػش أرَُٞ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ كؤًؼَٝح ٖٓ حٌُظخرش ػ٠ِ رلَ : -25. 

 جمٌع ما سبقׄ         الطوٌلׄ     الرملׄ      الوافر   ׄ  
 
 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  ؽ

 :ٗخؿ٢هخٍ  -1

 ٗيييييييييٜي   ٓيييييييييخ ه٠ييييييييي٤ض ح٤ُِيييييييييخ٢ُ ٗيييييييييخػْ -

  
  

 حُـ٘ييييييييييييييييييذ كييييييييييييييييييٞم ٜٓييييييييييييييييييي ٗييييييييييييييييييخػْ

  

 ٖٓ ه٬ حُز٤ض حُٔخرن ٗٔظ٘ظؾ أكي حُٟٔٞؼخص حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ٗؼَحء أرُِٞٞ ك٢ ٗؼَْٛ ٝٛٞ

 حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ    ٝٛق حُطز٤ؼشׄ     ٌٟٗٞ حُل٤خسׄ     حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح٣ًٌَُخصׄ  

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ ك١ُٞ حُؼ٘ظ٤َ: -2

 أٗيييييييييييييييخ ُٔـــيييييييييييييييـض أٗٔـيييييييييييييييـ٠ ه٣َظييييييييييييييي٢ -

  
  

 ـــــييييييييييييييييييـخٝٛييييييييييييييييييٟٞ حَُر٤ـــييييييييييييييييييـغ ٣ٍِٝٛ

  

 ٤٘٣َ ٌٛح حُز٤ض ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٓيٍٓش أرُِٞٞ ٢ٛ:

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ   حٓظويحّ حُ٘ؼَ حََُٔٓׄ     ًحط٤ش حُظـَرشׄ   ح٤َُٔ ا٠ُ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ   
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 ٣وٍٞ  ارَح٤ْٛ ٗخؿ٢:   -3

 ٛيييييييييييييييييييييييييييييييييأص ٍٓييييييييييييييييييييييييييييييييخثَ كزٜييييييييييييييييييييييييييييييييخ

  
 ًخُطلييييييييييييييييييييييييييييييَ كييييييييييييييييييييييييييييييي٢ أك٬ٜٓيييييييييييييييييييييييييييييييخ 

 
 كلِليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييض ٫ ٍهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييص ٫ٝ

  
 ًحهيييييييييييييييييييييييييييييييض ٗييييييييييييييييييييييييييييييي٢ٜ ٓ٘خٜٓيييييييييييييييييييييييييييييييخ 

 
 أٗيييييييييييييييييييييؼِض ك٤ٜيييييييييييييييييييييخ حُ٘يييييييييييييييييييييخٍ طَػييييييييييييييييييييي٠

  
 كيييييييييييييييييييييييييييييييي٢ ػ٣ِييييييييييييييييييييييييييييييييِ كطخٜٓييييييييييييييييييييييييييييييييخ 

 
 طـظييييييييييييييييييييييييييييييييييخٍ هٜييييييييييييييييييييييييييييييييييش كز٘ييييييييييييييييييييييييييييييييييخ

  
 ٓييييييييييييييييييييييييييييييييٖ ريييييييييييييييييييييييييييييييييثٜخ ُوظخٜٓييييييييييييييييييييييييييييييييخ 

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُو٤خٍ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٢ٛ:

  ح٤َُٔ ا٠ُ حُظـ٤ٔي ٝحُظ٘و٤ٚ ك٢ حُو٤خٍׄ      ح٤َُٔ ا٠ُ حُظؤَٓ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞىׄ   

 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗشׄ          كذ حُطز٤ؼشׄ  

 ٣وٍٞ حرَح٤ْٛ ٗخؿ٢: -4

ٍ  أك٬ٓيييييييييييييييييييييييييييي٢ ٝكز يييييييييييييييييييييييييييي٢ ُو٤ظ٘ييييييييييييييييييييييييييييخ  ىح

  
 كيييييييييييييي٢ ؿٔييييييييييييييٞى ٓؼِٔييييييييييييييخ طِويييييييييييييي٠ حُـي٣ييييييييييييييي   

 
ييييييييييييييييييي٢ ًخٗيييييييييييييييييييض  إ ٍأط ٘يييييييييييييييييييخ  ٛ  أٌَٗط ٘يييييييييييييييييييخ ٝ

  
ٍ  ا٤ُ٘يييييييييييييييخ ٓيييييييييييييييٖ رؼ٤يييييييييييييييي     ٠٣يييييييييييييييلي حُ٘يييييييييييييييٞ

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٗؼَحء أرُِٞٞ ٢ٛٝ:

 ويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يححٓظׄ       حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ   

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ      حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

 : ٗخؿ٠ ارَح٤ْٛ ٣وٍٞ.5

 ا٤ُيييييييييييييييي أريييييييييييييييض حُؼٜيييييييييييييييي ٛيييييييييييييييوَس ٣ٝيييييييييييييييخ

  
  

 ٓـــــــِهـــــييـخ ٓييخ حُ٘ــــــــييـَٔ ٓـــــييـِم ٝهــــــــــييـي 

  

 ح٤ُٜ٘ـييييييييييييييييييـ حُلييييييييييييييييييئحى ٓ٘يييييييييييييييييي٤ذ أ٣ٍييييييييييييييييييي

  
  

 حُــــــٔلَهـــييـخ ًِــــــييـَ ـخٓــــيي ٝحُ٘ــــــــــــييـ٤ذ ـييـي 

  

 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ       حُوخك٤ش ٝكيس ٖٓ حُظلٍَ ׄ  

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

 طوٍٞ حُ٘خػَس ؿ٤ِٔش حُؼ٢ِ٣٬: -6

يييييييييييييـ٢٘ ٣ٝطيييييييييييييٞف ٖ  ًؤٗـ  ٞ  حُل٤٘يييييييييييييـ ـ   رييييييييييييي٠ ٗييييييييييييي

  
ـيييييييييييييييييي٤َٖٓ ٗل٤زييييييييييييييييييـخ   ٔ ََ حُ ٔيييييييييييييييييي ييييييييييييييييييض  ػ   أك ٤َ٘ 

 
ٕ  أكِحٗيييييييييييييييييي٠ ط ط٤ييييييييييييييييييغ ٓيحٓؼـييييييييييييييييييـ٢  ُييييييييييييييييييٞ أ

  
يييييييييييييز٤زخ  َٛ   ٞ ؼييييييييييييي٠ كييييييييييييي٠ حُوييييييييييييي٣َ  ٓ  َُأ٣يييييييييييييَض َى

 
 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 ُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يححٓظويحّ حׄ      حُظ٘خإّ ٝح٫ٓظ٬ّٔ ٫٦ُّ ٝح٧كِحٕ  ׄ   

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

 ٣وٍٞ أكٔي ٢ًً أرٞ ٗخى١ ك٢ ه٤ٜيطٚ" ا٠ُ ٓـ٤ٖ حُوِْ ٓلٔي ك٣َي": -7

  ٚ ييييييييييييييييييي  ٔ َل  يييييييييييييييييييَٞى ر٘  ـ  َ٣  ٕ َُييييييييييييييييييي٠ أَ  ٝ َ  أَ ييييييييييييييييييي ُ ل  ح َٝ 

  
يييييييييييييخ  ًَ خ ٌَ حد  ك  َٞ ييييييييييييي  ٜ ٖ  حُ َّ َػييييييييييييي ٝ  َ ٕ  ٣َييييييييييييي ٖ  أَ ييييييييييييي  ٓ 

 
ييييييييييييييييييييش   َٔ ييييييييييييييييييييَض ر٘  ؼ   ٘  ً   ٕ يييييييييييييييييييي٤َخ ييييييييييييييييييييش   ٓ  َٔ ٝ  ٗ و   أَ

  
يييييييييييييخ  ًَ خ ـَ يييييييييييييخى  ك  َٜ ـ   ُ ييييييييييييي٢ ر خ  ٟ  َ يييييييييييييَض ط   ٓ يييييييييييييخ ى  َٓ 

 
َُيييييييييييييييييييشً   ٝ ََ َى ييييييييييييييييييي  ٟ َخ ٕ  ط٘  ح أَ ًَ ييييييييييييييييييي لَيييييييييييييييييييخَى كَو  ًَ َٝ 

  
خ  ًَ ح َٞ ييييييييييييي  ٓ  َٖ ٤ يييييييييييييِ ل   ٜ  ٓ   ٖ ييييييييييييي  ٓ َٛوَيييييييييييييض    ٍ ْ  أَ ييييييييييييي ًَ 

 
 :ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ ؿَٝ ٗؼ١َ ط٤ِٔ رٚ أرٞ ٗخى١ ىٝٗٚ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٝٛٞ

 حُل٤ٖ٘ ٣ًٌَُِخصׄ        حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ             ل٤خس ٝظِٜٔخحٌُٟ٘ٞ ٖٓ حُׄ         حُلي٣غ ػٖ حَُٔأسׄ   
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 ك٤ٔ٘٤َخ": ًَٗلخٍ ك٢ حُـ٘ي ٍٝ ٣وٍٞ ػ٠ِ ٓلٔٞى ١ٚ ك٢ ه٤ٜيطٚ: " أؿ٤٘ش -1
ٍ  ح٤ُِيييييييييييييييييييييييخ٢ُ؟ خ  ٔ ييييييييييييييييييييييي  ٓ  أ٣ييييييييييييييييييييييٖ ػ٘يييييييييييييييييييييييخه ي 

  
؟   ٍ  أ٣يييييييييييييٖ ٓيييييييييييييٖ ٝحى٣يييييييييييييي، ٣يييييييييييييخ ٜٓيييييييييييييَي حُـٔيييييييييييييخ

 
  ٍ  ًٓٞييييييييييييييييييييييذ  حُـ٤ييييييييييييييييييييييي ٝػ٤ييييييييييييييييييييييي  حٌَُٗلييييييييييييييييييييييخ

  
ييييييييييييييَٝ حُو٘ييييييييييييييخ  ٍ  كيييييييييييييي٢ ػ  ٘يييييييييييييييٝ ـ  ٟ حُ ََ يييييييييييييي  ٓ ٝ  ٍ 

 

 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ       حُٞؿٞى أَٓحٍ ك٢ حُظؤَٓ ا٠ُ ح٤َُٔׄ   

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ      حُ٘ؼٍٞ رخُـَرش كظ٠ ٓغ ح٩هخٓش ك٢ ح١ُٖٞ ׄ   

 آٔخػ٤َ: كٖٔ ٓلٔٞى حُ٘خػَ ٣وٍٞ: .9

َ   ٗييييييييييييييييييييييطيَ  كيييييييييييييييييييييي٢ ٓيييييييييييييييييييييئؼض    حُـ٤ٔيييييييييييييييييييييي

  
  

َ   حُــــــ٣َــــــييييييـق   هــــــــــييييييـخُض   ٓـــــــييييييـخ   ُِ٘ـــــــييييييـو٤

  

َ   ٣ٔيييييييييييييييييييييييييييييزق  ٣ــــــيييييييييييييييييييييييييييييــ٢٘ أّ حُط٤ييييييييييييييييييييييييييييي

  
  

َ   حُلـــــــــــــــييييييييـذَ  ٣ٝـــــــييييييييـَ٘ف     ُـِوـــــــــــــييييييييـ٤ٔ

  

 :٢ٛٝ أرُِٞٞ ٗؼَحء ػ٘ي ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُحُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ٤٘٣َ

 حٓظويحّ حُِـش حٓظويحٓخ ؿي٣يحׄ       حُوخك٤ش ٝكيس ٖٓ لٍَحُظ ׄ  

 حُل٤ٖ٘ ١ُٖٞٔ ح٣ًٌَُخصׄ       حُُٞغ رخُطز٤ؼش ٝٓ٘خؿخطٜخׄ   

٘ خر٢ حُوخْٓ أرٞ هخٍ  - 11  : حُ

ج٤يييييييييييييييييييييييييييييييييييذ   ٤يييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ًَ ك  َٝ   ٚ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ٓ  رآ٫

  
  

   ٚ  ٓ ــــــــــيييييييـ٬ ٙ   ٝأَك   ٝ ـــــــــــيييييييـي  ــــــــــــييييييييـلخد   َٗ ٗ ظـ   ح٫

  

 : .........................٢ٛ أرُٞ ٞ، ُ٘ؼَحء حُل٤٘ش حُٔٔخص ٖٓ ٓٔش ػ٠ِ حُز٤ض ٣يٍ -

 .ٝح٤ُؤّ حُظ٘خإّ ٍٝف ٤ٓطَسׄ      .ٝح٧ٓخ٤١َ حَُِٓ حٓظؼٔخٍׄ  

 .حُـَر٤ش ح٥ىحد ػ٠ِ ح٬١٫عׄ       .رخُطز٤ؼش ح٫ٓظِحؽׄ  

 : ٗخى١ أرٞ ٢ًُ أكٔي هخٍ  -11

  َ ٣َظَيييييييييييييييييييي زَييييييييييييييييييييغ   َٝ ٍ   ٣َؼ  ٞ ييييييييييييييييييييو   ٜ ييييييييييييييييييييخ ر خُ َٜ ؤَٗ  ًَ 

  
  

يييييييييييييييييييييؾ   َٜ يييييييييييييييييييييخ ٓ  َٜ ر   ٍ ٟ ٣ َلخ َٞ ييييييييييييييييييييي َٜ  ُ ٍ   ح  ٌ  كَظَييييييييييييييييييييي

  

«  ّ ف   «ك٤٘ييييييييييييييٞ ََ يييييييييييييي  ٔ ٚ   طَ َٖ  ك ٤يييييييييييييي ٖ   رَيييييييييييييي٤  لَييييييييييييييخط  َٓ 

  
  

٣َِ يييييييييييييييي٢ ر ٤يييييييييييييييييَ » َٝ  ٞ٤ ً»3  َِ ِ ٣يييييييييييييييي ُ َؼ ُ يييييييييييييييييٞ» ح  «أَرٞ 

  

ظ٘ز٢ -  ٢ٛٝ: ح٠ُٕٔٔٞ، ك٢ حُظـي٣ي ك٢ أرُٞ ٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش حُز٤ظ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ ٖٓ ٣ٔ 

 .ح٤ُٔخ٢ٓ حُ٘ؼَ ػٖ ؼيحُزׄ      .٨ُكِحٕ ٝح٫ٓظ٬ّٔ حُظ٘خإّׄ  

 .حُظَحػ٤ش حُِـش ا٠ُ ح٤َُٔׄ     .ٝح٧ٓط٣ٍٞش ح٧ؿ٘ز٤ش ٌُِِٔخص ح٤َُٔׄ  

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى كٖٔ آٔخػ٤َ ك٢ ه٤ٜيطٚ " كوَحء" -12
 طزَؿييييييييييييييييييض حُييييييييييييييييي٣ٌٖ ٛييييييييييييييييييْ ٛيييييييييييييييييئ٫ء   ٓيييييييييييييييييٖ

  
   ّ ْ   ٓيييييييييييييييييييييي٘ؼْ ًييييييييييييييييييييييَ أػييييييييييييييييييييييَح  رؼييييييييييييييييييييييٌحرٜ

 
 طٌِٔييييييييييييييييييض حُيييييييييييييييييي٣ٌٖ ٛييييييييييييييييييْ ٛييييييييييييييييييئ٫ء   ٓييييييييييييييييييٖ

  
 ٍهييييييييييييييييييييييخرْٜ رييييييييييييييييييييييٌٍ ٗييييييييييييييييييييييخٛوش   ُِظِييييييييييييييييييييييْ 

 
ْٛ ٓييييييييييييييييييييييٖ  طَٗٔييييييييييييييييييييييض ٣ٌٖحُيييييييييييييييييييييي ٛييييييييييييييييييييييئ٫ء 

  
ْ   رييييييييييييييييييييييٓغ   ٓيييييييييييييييييييييطٞطٚ أٝطيييييييييييييييييييييخٍ   ٍريييييييييييييييييييييخرٜ

 

 ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ط٘خُٜٝخ ٗؼَحء أرُِٞٞ ك٢ أٗؼخٍْٛ  ٝٛٞ

 ٝحُلذ حَُٔأس ػٖ حُلي٣غׄ    حُٞؿٞى أَٓحٍ ك٢ حُظؤَٓׄ   حُزئّ  ؿٞحٗذ ط٣َٜٞׄ   ح٤ُٔخ٢ٓ حُ٘ؼَׄ  

 ٣وٍٞ أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١ :  -13
 ٍٝؿؼيييييييييييييييييييييييييييييييييض ُِٔيييييييييييييييييييييييييييييييييخء حُٔؼَريييييييييييييييييييييييييييييييييي

  
 ٔييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ٣ِيحً ٓييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ كٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييخٙٓ 

 
 ٍٝؿؼيييييييييييييييييييييييييييييييييض ُِِٛيييييييييييييييييييييييييييييييييَ حُٔزيييييييييييييييييييييييييييييييييخىٍ

  
 ٓيييييييييييييييييييييييييييييييييييٖ ٠٣يييييييييييييييييييييييييييييييييييخكٌٚ أٓيييييييييييييييييييييييييييييييييييخٙ 

 
 ٝطًَييييييييييييييييييييييييض ًيييييييييييييييييييييييييٕٞ حُ٘ييييييييييييييييييييييييخّ كييييييييييييييييييييييييي٢

  
 ٣يييييييييييييييييييييييييؤّ اُييييييييييييييييييييييييي٠ ًيييييييييييييييييييييييييٕٞ ٓيييييييييييييييييييييييييٞحٙ 
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 ٖٓ ه٬ٍ ح٧ر٤خص ٗٔظظ٘ظؾ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ؿٔخػش حُي٣ٞحٕ ٢ٛٝ: -

 ُؼ٣ٞ٠شحُٞكيس حׄ    كذ حُطز٤ؼش ٝٓوخ١زظٜخ ׄ    ًحط٤ش حُظـَرشׄ    حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ  ح٣ًٌَُخص ׄ  

 : ا٤ُخّ أرٞ ٗز٣ٌٚوٍٞ   -14

 
  َ َ  حُـ٤ٔ ٖ حُلو   ٓ  ٛٞ ًح حُل٬ ف  هي ػخَى 

  َ ٖ  حُط٣ٞ ك  َ َ  حُلخٛي  ٝحُ ـَ  ٘  ٔ ٚ  حُ  ك٢ ٣ي٣ 

  َ ٔ ق  حُؼو٤ ٖ حُو  ٓ   َ  ٔ ٚ  ك   ٝػ٠ِ أًظخك 

ٍ  ح٤ُِٜذ    كٜٞ ٜٓ٘ٞى  ٝك٢ ػ٤٘٤ٚ آػخ

ي ١ هلل ، ٣خٗل ٢ٔ، كوي ٝحك٠ حُٔـ٤ذ   ـ   ٓ  أ

 ر٤خص ا٠ُ  أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ىحٍص كُٜٞخ حُوٜخثي  ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٝٛٞ:ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧

 حُلي٣غ ػٖ حَُٔأس ٝحُلذׄ   حُظؤَٓ ك٢ أَٓحٍ حُٞؿٞى ׄ   حُزئّ ؿٞحٗذ ط٣َٜٞ ׄ   حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ  

 

 : «ٗـَس ػخ٣ٍش»ًخَٓ ح٤َُٜك٢ ٓ٘خؿ٤خ ٣وٍٞ  -15

 أٗيييييييييييييييييييييييييييييييخ أٗيييييييييييييييييييييييييييييييض..ٓ٘لَى ٣لييييييييييييييييييييييييييييييي٢٤

  
 ريييييييييييييييييييييي٢ حُٔييييييييييييييييييييييٌٕٞ ريييييييييييييييييييييي٬ ٓيييييييييييييييييييييي٤َٔ 

 
 ٖ طلييييييييييييييييييييييي٢٤ ريييييييييييييييييييييييي حُط٤يييييييييييييييييييييييٌٍُٞييييييييييييييييييييييي

  
 ًؼٜييييييييييييييييييييييييييييى حُٔخٟييييييييييييييييييييييييييي٢ ح٤ُِٛيييييييييييييييييييييييييييَ 

 
 ٝطلييييييييييييييييييييييييييييييييي٢ كٞهيييييييييييييييييييييييييييييييييي ططِيييييييييييييييييييييييييييييييييذ

  
 حُيييييييييييييييييييييييييًٌَٟ ٝطٜـَٗييييييييييييييييييييييييي٢ ٤١ييييييييييييييييييييييييي١ٍٞ 

 
 ُٝٔيييييييييييييييييييييييييييييييٞف ٣َطيييييييييييييييييييييييييييييييي حَُر٤يييييييييييييييييييييييييييييييغ

  
 كوز٣َ٘يييييييييييييييييييييييييييييي٢ ػييييييييييييييييييييييييييييييٖ ٍر٤ؼيييييييييييييييييييييييييييييي٢ 

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص

  ׄ  حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ    شحُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ׄ     ح٩كٔخّ رخُـَرش ׄ    ح٤َُٔ ا٠ُ ح٤ُٓٞٔو٠ حُٜخىثش  . 

 ٣وٍٞ ح١َُٜ٘ٔ:  -16

 إ ٛيييييييييييييي١ٌ ح٧ُٛييييييييييييييخٍ طلِييييييييييييييْ كيييييييييييييي٢ ح٤ُِييييييييييييييَ

  
 ٝػطييييييييييييييييييَ حُ٘ييييييييييييييييييخٍٗؾ هِييييييييييييييييييق حُٔيييييييييييييييييي٤خؽ 

 
 ٤٘٣َ حُز٤ض حُٔخرن ا٠ُ  ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظ٣َٜٞ  ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:

   حٓظؼٔخٍ حَُُٓٞ ٝح٧ٓخ٤١َׄ             حُظ٘و٤ٚح٤َُٔ ا٠ُ ׄ  

 ح٤َُٔ ا٠ُ حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ         ٢ٌِ حٓظويحّ حُو٤خٍ حُׄ  

 :  : ح٣١َُٜ٘ٔوٍٞ  -17

 ه٘ويييييييييييييييييييض ؿلييييييييييييييييييي٢ٗٞ ٣ًًَيييييييييييييييييييخص كِيييييييييييييييييييٞس      

  
 ٓيييييييييييٖ ػطيييييييييييَى حُؤييييييييييي١َ ٝحُييييييييييي٘ـْ حُٟٞييييييييييي٢ 

 
 كخٗٔيييييييييييييخد ٓ٘يييييييييييييي ػِييييييييييييي٠ ٤ًِيييييييييييييَ ٓ٘يييييييييييييخػ١َ   

  
 ٣٘زييييييييييييييييييٞع ُلييييييييييييييييييٖ رخُو٤ييييييييييييييييييخٍ ٓل٠ييييييييييييييييييٞ 

 
 ٕ  ا٠ُ  ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُِـش   ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:خٕ  حُٔخروخ٤٘٣َ حُز٤ظ

 ح٤ُٓٞٔو٠ حُٜخىثشׄ   طَحَٓ حُلٞحّׄ     حٓظويحّ حٌُِٔخص ح٧ؿ٘ز٤شׄ       حٓظويحّ حَُِٓ ٝح٧ٓطٍٞسׄ   

 :ارَح٤ْٛ ٗخؿ٣٢وٍٞ  -11

 أٗييييييييييييييييييييييييييييييييَض ٝكيييييييييييييييييييييييييييييييي٢ حُؼزو٣َييييييييييييييييييييييييييييييييش  

  
 ٝؿيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٬ٍ ح٧ري٣ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش   

 
 أٗييييييييييييييييييييييييييييييييييييض ُلييييييييييييييييييييييييييييييييييييٖ حُوِييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

  
 ٝحَُكـيييييييييييييييييييييييييـٔش كييييييييييييييييييييييييي٢ أٍٝ ٗيييييييييييييييييييييييييو٤ش   

 
 حُؼوييييييييييييييييييييييييييييييٍٞ حُز٘يييييييييييييييييييييييييييييي٣َش  ك٤ييييييييييييييييييييييييييييييٚ   أٗييييييييييييييييييييييييييييييييييييض ٓييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ طؼزييييييييييييييييييييييييييييييييييييض 
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 إ طٌيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٖ أٗيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـظي

  
 ١ٍ ٝأٗيييييييييييييييييييييييييييخط٢ حُ٘يييييييييييييييييييييييييييـ٤ش  أٗيييييييييييييييييييييييييييؼخ 

 
 كظوزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ ١خهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش

 
 رخُيييييييييييييييييييييييييييييييييّ ٝحُيييييييييييييييييييييييييييييييييٓغ ٗي٣ييييييييييييييييييييييييييييييييش   

 
 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ُ٘خؿ٢   ا٠ُ  أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ىحٍص كُٜٞخ حُوٜخثي    ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٝٛٞ:

 حُلي٣غ ػٖ حَُٔأس ٝحُلذׄ   حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ظِْ حُل٤خسׄ   ط٣َٜٞ ٓٞحٟغ حُزئّׄ      حُلي٣غ هٔٞس حُل٤خسׄ  

 ح٤ْٛ ٗخؿ٣:٢وٍٞ ارَ -19

 ػ٘يييييييييييييييييي١ ٓييييييييييييييييئخء ٗيييييييييييييييييظخءؿ٤َ ٓٔطييييييييييييييييييَس

  
 ٓييييييييييييٞىحء كيييييييييييي٢ ؿ٘زييييييييييييخص حُيييييييييييي٘لْ ؿييييييييييييَىحء 

 
 هَٓييييييييييييييييييييخء آٝٗييييييييييييييييييييش ٛٞؿييييييييييييييييييييخء آٝٗييييييييييييييييييييش

  
 ُٝييييييييييييي٤ْ طوييييييييييييييع ظ٘ييييييييييييي٢ ٝٛييييييييييييي٢ هَٓيييييييييييييخء 

 
 ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ ا٠ُ 

 ٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصحُلׄ          حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ      ح٩كٔخّ رخُـَرش ׄ   ِٗػش حُلِٕ ٝحُظ٘خإّׄ  

 ٣وٍٞ ًخَٓ ح٤َُٜك٢ : -21

 ٣خ كئحى١ رؼي ا٣٘خّ ح٧ٓخ٢ٗ حٗلَىص 

 

 ػْ ؿجض ح٥ٕ طٌ٘ٞ ٓخ طؼخ٢ٗ َٛ ػَكض

 

 ٣خ كئحى١ َٓ آ٫ّ حُل٤خٙ؟

 

 اٗٚ حُلذ اًح ٠ُٝ ٓ٘خٙ

 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حٌَُ٘  ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص

  ٝحُوخك٤ش   ٕلٍَ ٖٓ حُُٞحُظׄ         ًحط٤ش حُظـَرشׄ   

 .حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ        حٓظؼٔخٍ حُِـش حٓظؼٔخ٫ هخٛخ ׄ  

 :   ح٣١َُٜ٘ٔوٍٞ  -21

ك٤يييييييييييييحً  َٝ ك٤ييييييييييييي  َٞ َ  حُ ييييييييييييو َٜ  َؿَِٔييييييييييييض  َػِيييييييييييي٠ حُ

  
ييييييييييي٣َيح  َٗ يييييييييييِض  ١ََكييييييييييي٢ كييييييييييي٢ حُو٠َيييييييييييخء   َٓ أٍَ َٝ 

 
لٌيييييييييييييييييي  ٌ لييييييييييييييييييض  َىٓؼييييييييييييييييييخً ٫ ٣  ٌَ ل ًَ  َؿَر ييييييييييييييييييٚ   ق  َٝ

  
ييييييييييييِٞع    يييييييييييي٤ض  هَِزييييييييييييخً كيييييييييييي٢ ح٠ُ  َٓ ٝح  َػ٤ٔيييييييييييييحً  َٝ

 
 ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ: ط٤َ٘ ح٧ر٤خص

    حُـَرش خُٞكيس ٝح٩كٔخّ رׄ        حُٞؿٞى ٝأَٓحٍ حٌُٕٞ كوخثن ك٢ حُظؤَٓׄ   

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ         هخٛخ حٓظويحٓخ حُِـش حٓظويحّׄ  

 ٣وٍٞ أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١  :  -22

 ٘ييييييييييييييييييييييي كويييييييييييييييييييييي٣ٞخٗييييييييييييييييييييييؼذ هييييييييييييييييييييييْ ٝحٗ

  
 هييييييييييييييييييييي كييييييييييييييييييييخُو٘ٞع ٛييييييييييييييييييييٞ حُٔٔييييييييييييييييييييخص 

 
 ط٘ييييييييييييييييييييييييييييٌٞ حُـ٣َييييييييييييييييييييييييييييذ ٝػِييييييييييييييييييييييييييييش حٍ-

  
 ٗييييييييييييييييييييييييييٌٟٞ حُِػخٓييييييييييييييييييييييييييخص حُٔييييييييييييييييييييييييييٞحص 

 
 ٞٛٞ:ػٖ ٗؼَحء أر٤٘٣َُِٞ حُز٤ظخٕ    ا٠ُ  أكي حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ط٤ِٔ رٚ أكٔي ٢ًً أرٞ ٗخى١ 

 حُلي٣غ ػٖ حَُٔأس ٝحُلذׄ   حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ظِْ حُل٤خسׄ   حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ    حُلي٣غ هٔٞس حُل٤خسׄ  
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 : ارَح٤ْٛ ٗخؿ٣٢وٍٞ   -32

 هِييييييييييييييييييييض ُِزلييييييييييييييييييييَ اً ٝهلييييييييييييييييييييض ٓٔييييييييييييييييييييخءً 

  
 ًييييييييييييييييييْ أ١ِييييييييييييييييييض حُٞهييييييييييييييييييٞف ٝح٩ٛييييييييييييييييييـخء   

 
 ٝؿؼِيييييييييييييييييييييييييض حُ٘ٔييييييييييييييييييييييييي٤ْ ُحىحً َُٝكييييييييييييييييييييييييي٢

  
 ٝٗيييييييييييييييييييييييييَرض حُظييييييييييييييييييييييييي٬ٍ ٝح٧ٟيييييييييييييييييييييييييٞحء   

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ׄ   ح٫ٓظِحؽ رخُطز٤ؼش ׄ    ح٫ٓظ٬ّٔ ُِلِٕ ٝحُظ٘خإّ ׄ  

 ٣وٍٞ أرٞ حُوخْٓ حُ٘خر٢:  :  -24 .

 اًح حُ٘ييييييييييييييييييييييييييؼذ ٣ٞٓييييييييييييييييييييييييييخ أٍحى حُل٤ييييييييييييييييييييييييييخس

  
   ٍ  كيييييييييييييييييييي٬ رييييييييييييييييييييي إٔ ٣ٔييييييييييييييييييييظـ٤ذ حُوييييييييييييييييييييي

 
 ٝ ٫ رييييييييييييييييييييييييييييييي ٤ُِييييييييييييييييييييييييييييييَ إٔ ٣٘ـِيييييييييييييييييييييييييييييي٢

  
 ٫ٝريييييييييييييييييييييييييييييي ُِو٤يييييييييييييييييييييييييييييي إٔ ٣ٌ٘ٔيييييييييييييييييييييييييييييَ 

 
 ٝ  ٣وٍٞ ػ٢ِ ٓلٔٞى ١ٚ : -

يييييييييييييييييييَيٟ َٔ َٕ حُ ٞ  ٔ َُ حُظ يييييييييييييييييييخُ  َٝ يييييييييييييييييي٢، َؿيييييييييييييييييييخ  أَه 

  
َكيييييييييييييييييييين  حُل يييييييييييييييييييييحَ كََليييييييييييييييييييين  ح  َٝ  ، ييييييييييييييييييييخى  َٜ ـ  ُ 

 
َٕ حُؼ َٝريييييييييييييييييييييييييييشَ  يييييييييييييييييييييييييييزٞ   ٜ ـ  َ٣  ْ  ٜ  ً  َ  أََٗظييييييييييييييييييييييييييي

  
َىَىح؟  ييييييييييييييييييييييييييييئ   ٔ حُ َٝ س    ٞ ييييييييييييييييييييييييييييَي ح٧ ر يييييييييييييييييييييييييييي ـ  َٓ 

 
ف   ييييييييييييييييييي٤ٞ   ٔ َ  حُ يييييييييييييييييييِ ٤ َٛ   َ ييييييييييييييييييي ـ٤َ  يييييييييييييييييييٞح ر   ٔ  ٤َُ َٝ 

  
ييييييييييييييييييَيٟ  َٛ   ٝ طخً ََُ٘ييييييييييييييييييخ أ  ٞ يييييييييييييييييي َٛ  َٕ ٤ ز ييييييييييييييييييٞ  ٣ـ 

 
 ٞ ُْ ٣زظؼيٝح ٤ًِش ػٖ :٣ِٟٞق ٌٛحٕ حًُ٘ٔٞؿخٕ إٔ ٗؼَحء أرُٞ

 حٌُٟ٘ٞ ٖٓ ظِْ حُل٤خسׄ   حُ٘ؼَ ح٤ُٔخ٢ٓׄ   حُلي٣غ ػٖ ٓٞح١ٖ ح٣ًٌَُخص ׄ      أسحُلي٣غ ػٖ حَُٔׄ  

 ٣وٍٞ أكٔي ٢ًُ أرٞ ٗخى١:  :  -25

يييييييييييييَؼخى ١  ٓ حى  ا  َٞ ييييييييييييي ـ  ييييييييييييي٢ حُط ز ٤َؼيييييييييييييش ك ييييييييييييي٢ َٗ  ٓ  أ 

  
ُ َؼيييييييييييخى ١  َ ١َ ح ييييييييييي  ٛ ك ييييييييييي٢ حر ظ َؼيييييييييييخى ١ أ َػيييييييييييخٗ ٢ َى َٝ 

 

س   ََ َ  ١َيييييييييييخث  ييييييييييي  ً   ٖ ييييييييييي  ٓ ط ٢  َٞ ييييييييييي ييييييييييي٠ ا ه  َٔ ك ييييييييييي٢ ك  َٝ 

  
  َٗ  َ يييييييييييييي  ً ييييييييييييييخى ١َٝ َٜ  ُ َ  ٝك٤ييييييييييييييي ح ييييييييييييييض  َٗز ٤يييييييييييييي  ز 

 
 ٤٘٣َ حُز٤ظخٕ حُٔخروخٕ  ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٢ٛٝ:

 حُل٤ٖ٘ ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٣ًٌَُخصׄ    حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠شׄ     رخُطز٤ؼش كذ ׄ    ح٣٩ٔخٕ رٌحط٤ش حُظـَرشׄ  

 
 (https://dardery.site/archives/2299          حٟـ٢  حَُحر٢    ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 
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 ؟ما المراد بؤدب المهاجر؟ ومتى بدأت الهجرة؟ وما أسبابها-ٔس
م إلى أمرٌكا الشمالٌة العرب المهاجرٌن من بالد الشا )غالبٌتهم من المسٌحٌٌن(جـ: المراد بؤدب المهاجر: أدب هإالء الشعراء

 والجنوبٌة.
 وقد بدأت هذه الهجرة فً منتصف القرن التاسع عشر واستمرت خالل النصف األول من القرن العشرٌن . -
 أسباب الهجرة:  -
 ـ الصراع المذهبً، والتعصب الدٌنً.  ٕ    ـ االستبداد السٌاسً، وكبت الحرٌات.    ٔ
 ـ مٌل الشوام إلى المخاطرة والرحالت. ٗ                    سعة الرزق. التطلع إلى الحرٌة وـ  ٖ

 ؟ ماذا كان أثر البٌبة الجدٌدة فى حٌاتهم وفى أحاسٌسهم ؟ ولماذا لم ٌذوبوا فى هذه البٌبة الجدٌدة-ٕس
فى أدبهم ،  بعد أن استقروا فً مهجرهم الجدٌد بدأت البٌبة الجدٌدة تإثر فى حٌاة الشباب المهاجرٌن وفى أحاسٌسهم ، ثم -

 وذلك  الختالف اإلطاراالجتماعى والثقافى والحضارى عن وطنهم األصلى لبنان.
ولكنهم لم ٌستطٌعوا أن ٌذوبوا فً وطنهم الجدٌد فؤصبحوا كالمعلقٌن فً الهواء ، ولم تحقق لهم الحٌاة فى مهجرهم المثل  -

فقراء ، بعد أن كانوا ٌتطلعون إلى وضع اجتماعً كرٌم العلٌا والطموحات التً كانوا ٌرنون إلٌها ، وعاشوا وماتوا وهم 
 ٌساوي بٌن اإلنسان أمام فرص الحٌاة . ولكن أجمل ما شعروا به واكتسبوه فى الوطن الجدٌد هو الشعور بالحرٌة .

 ظهر نشاط مدرسة المهاجر فً رابطتٌن، فما اسم كل منهما؟ وما الفرق بٌنهما وسببه؟-ٖس: 
م بؤمرٌكا الشمالٌة ، و أعلنت الثورة على الشعر التقلٌدي ، و دعت إلى التجدٌد فً 9ٕٓٔكونت سنة )الرابطة القلمٌة( : ت (ٔ

الشعر شكال و مضمونا ، وكان رابدها  )جبران خلٌل جبران ( ومن شعرابها )مٌخابٌل نعٌمة( فٌلسوفها ، و )إٌلٌا أبو ماضً( 
 مهاجر .أمٌر شعرابها و هم الذٌن قادوا حركة التجدٌد فً شعر ال

م فً البرازٌل بؤمرٌكا الجنوبٌة ، ومن شعرابها: رشٌد خوري و الشاعر 9ٖٖٔ)العصبة األندلسٌة( :وتكونت سنة   (ٕ
القروي  وإلٌاس فرحات و فوزي المعلوف و سلمى صابغ و كانت أمٌل إلى المحافظة على القدٌم  و دعم الصالت بٌن القدٌم و 

 كرون مجد العرب فً األندلس .ذنٌا فً أمرٌكا الجنوبٌة ، و فٌهم أدباء و شعراء ٌالجدٌد ، ألنهم عاشوا بٌن مهاجري أسبا
 ما العوامل المإثرة فى أدب المهاجر ؟-ٗس
 . شعورهم بالحرٌة فً وطنهم الجدٌد  (ٔ
 أثرت البٌبة الجدٌدة فً إطارها االجتماعً والحضاري. (ٕ
 . عدم االهتمام بالتراث العربً القدٌم لبعدهم عن مصادره (ٖ
 رهم بالغربة وحنٌنهم إلى مواطن الذكرٌات ، والتطلع للمثل العلٌا .شعو (ٗ

 كٌف أثروا فً أدب المشرق ؟  -٘س
مدرسة الدٌوان: نشؤت معهم زمنٌاً واتفقوا معها فً الدعوة إلى التجدٌد، واختلفوا معها فً أن شعرهم كان أكثر تحرراً  -ٔ

    .األجنبٌة، بٌنما غرق شعر  الدٌوان فً الذهنٌة الجافة  وانطالقاً فً معانٌه وأخٌلته وأوزانه بحكم البٌبة 
مدرسة أبوللو:  تؤثرت بهم عن طرٌق ما نشر بمصر فً الصحف والمجالت من إنتاجهم األدبى الرومانسً شعراً ونثراً  -ٕ 

    .(  9ٔ7ٔ، مٌخابٌل نعٌمة 9ٔٔٔ، إٌلٌا أبو ماضً  9ٓ٘ٔ)فقد ٌنشرإنتاج جبران 
 .ب: تؤثروا بهم ووجدوا فً أدبهم تعبٌراً عما فً قلوبهم من مشاعر وأحاسٌس القّراء العر -ٖ 
 ما خصابص أدب المهاجر من حٌث المضمون والموضوعات ؟  -ٙس:
الشعر فى الوطن العربى على شعرهم ألنه ٌعبر عما ٌدور  ءـ النزعة الرومانسٌة حٌث أثروا فى مدرسة أبوللو . كما أقبل قّرا ٔ

. وٌرجع تؤثٌرهم فً االتجاه الرومانسً فً مصر إلى محاكاتهم للرومانسٌة اسٌسهم وٌوّدون التعبٌر عنه فى قلوبهم و أح
 .الغربٌة

ـ اتفقوا مع مدرسة الدٌوان فى دعوتهم إلى التجدٌد و اختلفوا عنهم فى أنهم لم ٌجعلوا شعرهم غارقا فى الذهنٌة . بل جعلوه  ٕ
 محلقا مع العاطفة .

شعر ٌعبر عن موقف اإلنسان فً الحٌاة، وأنه ٌقوم بدور إنسانً هو تهذٌب النفس، وإعالء الحق، ونشر آمنوا بؤن ال - ٖ
 الخٌر والجمال، والسمو إلى المثل العلٌا والتمسك بالقٌم وجعل الحب وسٌلة إلى سالم دابم ٌشمل النفس والوجود.  
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 ٌقول إٌلٌا:                                   ،مشاركته الوجدانٌة لمن حوله نزعوا إلى استبطان النفس اإلنسانٌة بتؤمل الشاعر نفسه و  -ٗ
ْة  ٌَ  أنا ال أذكُر شٌباً عن حٌاتً الماِض
ْة  ٌَ  أنا ال أِعرُف شٌباً عن حٌاتً اآلت
ٌَهْ   لً ذاٌت غٌَر أنى لْسُت أدرى ماِه

 …فمتى تعرُف ذاتِى ُكْنه ذاتِى ؟ 
 لسُت أدِرى !!

بجعلها حٌة تششاركهم حٌاتهم ٌقول  الغٌبٌةق الكون والحٌاة والموت مما أتاح لشعرهم أن ٌجسد األمور ـ التؤمل فً حقاب ٘
 مٌخابٌل نعٌمة: 

        ٣يٗـــــييييييييييييييييييييييييييييييييـٞ حُٔييييييييييييييييييييييييييييييييٞص ٝػ٘يييييييييييييييييييييييييييييييييٓخ

  
َ   ٝحُِلييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييي ـَ ٙ   ٣َل   كــــييييييييييييييييييييييييييييييييييـخ

 

  ٞ يييييييييييييييييييييييييييييييييي  ٔ َ   ؿلَٞٗييييييييييييييييييييييييييييييييييي أؿ يييييييييييييييييييييييييييييييييي  ٜ            ط ز 

  
ييييييييييييييييييييييييييَ  حُِليييييييييييييييييييييييييي   كييييييييييييييييييييييييي٢   ٜ  حُل٤يييييييييييييييييييييييييخس   َٓ

 

لتؤمل نشؤت النزعة الروحٌة، وذلك حٌن وازنوا بٌن موقف اإلنسان من القٌم الروحٌة فى المجتمعات ومن استغراقهم فً ا -ٙ
الشرقٌة و القٌم المادٌة فى المجتمعات الغربٌة، فلجبوا إلى هللا بالشكوى: فدعوا إلى المحبة و األخوة اإلنسانٌة ٌقول نسٌب 

 عرٌضة: 
ََ  إٔ ٗيييييييييييييييييييييييييييجضَ  ٝاًح         ٝك٤ــــــيييييييييييييييييييييييييييـًيح طٔييييييييييييييييييييييييييي٤

  
ييييييييييييييييييي ٓييييييييييييييييييخ ٝاًح  ط  ََ ٚ   ٓ٘ يييييييييييييييييي٠ حػظ ٬ُــــــــييييييييييييييييييـ َٓ 

 

  ٞ  ٓ ٖ   كيييييييييييييييييييييخ ييييييييييييييييييييئغ   ٌُييييييييييييييييييييي  ٔ          ٛــيييييييييييييييييييييـٞط٢ ٓظَ

  
ييييييييييييي٠ ٣يييييييييييييخ"  ٛيييييييييييييخًٍهخ   حَُٓيييييييييييييخُش   ٣يييييييييييييئى ٟ"  أه 

 
َٖ  ٝٓيييييييييييييييي٤ؤط٤ ي يييييييييييييييييَيٟ ً٘يييييييييييييييييضَ  أ٣ييييييييييييييييي ز ييييييييييييييييي٠ َٛ           ك 

  
 ٟ ٍ ٚ   ؿٔــــيييييييييييييييييييييييـخَُٚ كظَيييييييييييييييييييييييي   َٝؿ٬َُـــــــــــــيييييييييييييييييييييييـ

 

 دها: وجعلها حٌة متحركة فً صورهم ٌقول شكر هللا الجر: ـ االتجاه إلى الطبٌعة واالمتزاج بها، وتجسٌ 7
 رتِّلى ٌا طٌُر ألحانـــِك فً هذى السفوْح 

 هو ذا اللٌلُ وقْد أهرَم ٌمِشى كالَكِسٌحْ 
ـ الحنٌن الجارف إلى الوطن العربً بعد شعورهم بالغربة فؤذابوه شعراً رقٌقاًٌفٌض بالشوق والخب والحنٌن كلما قست  8

 ة : ٌقول " نعمة قازان":علٌهم الحٌا
         ٟييييييييييييييييييييييل ش ػِييييييييييييييييييييي٠ أٍحٗيييييييييييييييييييييي٠ ؿ٣َيييييييييييييييييييييذ  

  
ييييييييييييييييييييل ظ٠ ػِيييييييييييييييييييي٠ ؿ٤يييييييييييييييييييي١َ ًييييييييييييييييييييآ٢ٗ   ٟ 

 

يييييييييييييييييييييذ   ٫ كييييييييييييييييييييي٬ ٟ أك  َٞ ييييييييييييييييييييي          ه٣َظ ييييييييييييييييييييي٠ ٓ 

  
ٟ أ٣ٍييييييييييييييييييييييييييي   ٫ ٫ٝ  َٞ ــييييييييييييييييييييييييييـ٠ ٓيييييييييييييييييييييييييي ظـ   ٓ  أ 

 
 ما خصابص أدب المهاجر من حٌث الشكل واألداء والفن الشعري ؟  -7س
 ل مما أوقعهم فً الخروج على قواعد اللغة العربٌة وسبب ذلك:ـ المغاالة فً التجدٌد وبخاصة شعراء الشما ٔ

 فً التجدٌد.  الشدٌد اندفاعهم)ب(       )ا( بعدهم عن موطن الثقافة العربٌة األصٌلة.       
. ـ اهتمامهم بالنثر: فقد كان حظ أدباء الشمال فً النثر أكثر من حظ أدباء الجنوب، فٌكاد أدب الجنوب ٌقتصر على الشعر ٕ

النثرٌة ذات الطابع الرومانسً: " عرابس المروج ـ األجنحة المتكسرة ـ دمعة   ومن ذلك كتب " جبران خلٌل جبران"
 نثرا.   كتابه النقدي " الغربال"  كما كتب " مٌخابٌل نعٌمة"  وابتسامة"

كما فً قصٌدة " التٌنة  قصٌدة لدالالت تستنبط من ال ـ مٌلهم إلى الرمز: ومعناه أن نتخذ من األشٌاء الحسٌة رموزا  ٖ
إلٌلٌا رمزا لمن ٌبخل بخٌره على الناس، فٌضٌقون به وال ٌكون له وجود بٌنهم، مثل التٌنة التً بخلت بظلها   الحمقاء"

 فٌقول إٌلٌا:  ، وثمرها على من حولها فقطعها صاحبها وأحرقها
ٗـــييييييييييييييييـ٤خ اُيييييييييييييييي٠ حَُر٤ييييييييييييييييغ   ػييييييييييييييييخى            رًٔٞز ييييييييييييييييٚ حُي 

  
ّ   حًظٔـييييييييييييييـَض  ٝ كخ٣ُ٘ييييييييييييييض    ـــييييييييييييييـ٘ي  ٔ َ   رخُ  حُ٘ييييييييييييييــ

 

          ػخ٣ٍــــــيييييييييييييييييييـشً  حُلٔويييييييييييييييييييخء   حُظ٤٘يييييييييييييييييييش   ٝظِيييييييييييييييييييض  

  
ٍ ٝ كيييييييييييييي٢ ٝط ييييييييييييييي   ًؤٜٗـــــــــــييييييييييييييـخ  َ   أٝ ح٧  َكــييييييييييييييــ

 
يييييييييييييين   ُٝييييييييييييييْ ٕ   ٛييييييييييييييخكذ   ٣ ط  إ٣ظَـييييييييييييييـٜخ حُزٔييييييييييييييظخ  ٍ          

  
خ  ص   كخؿظـــــيييييييييييـؼٜ  َٞ َ   حُ٘يييييييييييخٍ  كييييييييييي٢ كٜـــيييييييييييـ  طٔـــيييييييييييـظؼ

 

َْ  ٓييييييييييييييٖ ٞ  َُيييييييييييييي٤  ٞحُل٤خس   رٔييييييييييييييخ ٣ٔوــــييييييييييييييـ           طٔييييييييييييييو 

 
ٙ   أكٔــــيييييييييييـن   كبٗيييييييييييٚ رـــيييييييييييـٚ   َ َ   ريييييييييييخُل   ٣٘ظــــيييييييييييـل 
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الواحد الذي ٌضم قصابد  ـ التمسك بالوحدة العضوٌة لٌس فً القصٌدة فقط، بل حرصوا على الوحدة العضوٌة فً الدٌوان ٗ
إلٌلٌا   ٌمة، و" الخمابل ـ والجداول"لمٌخابٌل نع  مثل " همس الجفون" ذات طابع موحد ، كما ٌحمل اسما ذا صلة بمضمونه،

حرصواعلى وجود ذلك البناء العضوي بٌن أفكار القصٌدة وموسٌقاها  إللٌاس قنصل وبذلك (العبرات الملتهبة)أبوماضى، و
 وعاطفتها.

كلٌة  حٌث تتعاون الصور الجزبٌة  من تشبٌه واستعارة وكناٌة ومجاز مرسل فً تكوٌن صورةاالهتمام بالصور الشعرٌة،  -٘
فرسموا بالكلمات صورا تفوق ما ٌرسمه الرسام برٌشته، أو ؛ وخطوطها الفنٌة من الصوت واللون والحركة تتكامل أجزاإها 

 ٌشكله المثال أو ٌعزفه الموسٌقى.
ـ التصرف فً األوزان والقوافً: تنوع شعرهم ما بٌن النثر الشعري والشعر ذي الوزن والقافٌة الموحدٌن واألناشٌد  ٙ
 ألغانً الشعبٌة والقافٌة المزدوجة والمقطوعات المتنوعة.وا
 سة األسلوب .الـ المٌل إلى اللغة الحٌة والكلمات المعبرة، وس 7
ـ اتخاذهم القصة وسٌلة للتعبٌر مما ٌساعد على تحلٌل المواقف الشعورٌة والعواطف اإلنسانٌة، ومن تجسٌد الدالالت  8

 واألفكار وتصارعها .والمواقف والمعانً، وتقابل اآلراء 
 بم آمن شعراء أدب المهاجر ؟ وإالم نزعوا ؟ -8س:

آمنوا بؤن الشعر ٌعبر عن موقف اإلنسان فً الحٌاة، وأنه ٌقوم بدور إنسانً هو تهذٌب النفس، وإعالء الحق، ونشر  -ج:
م ٌشمل النفس والوجود، ونزعوا إلى الخٌر والجمال، والسمو إلى المثل العلٌا والتمسك بالقٌم وجعل الحب وسٌلة إلى سالم داب

 استبطان النفس اإلنسانٌة بتؤمل الشاعر نفسه ومشاركته الوجدانٌة لمن حوله .  
 حفل شعر المهاجر بالتؤمل فً حقابق الكون والحٌاة مما كان له أثر فً خٌالهم . ما هذا األثر ؟ وضح بمثال . -9س

 م حٌاتهم بما فً ذلك تؤمل الموت . وجعلوها حٌة تشاركه الغٌبٌةجسدوا األمور  -ج: 
 ما معنى النزعة الروحٌة ؟                    -ٓٔس 

 ج: هً الدعوة إلى المحبة  واإلٌثار والعطاء والتساند االجتماعً واإلٌمان بنماء جوهر اإلنسان واألخوة فً اإلنسانٌة      
 علل:   ظهور النزعة الروحٌة فً أدب شعراء المهجر.-ٔٔس

شؤت النزعة الروحٌة بسبب استغراقهم فً التؤمل وبخاصة حٌن وازنوا بٌن القٌم الروحٌة العاطفٌة فً المجتمعات ج: ن
الشرقٌة، والقٌم المادٌة فً المجتمعات الغربٌة مما جعلهم ٌلجبون إلى هللا بالشكوى وٌدعون إلى المحبة وٌإمنون باألخوة 

 اإلنسانٌة واإلٌثار والمحبة و التسامح .
 غلبة الرمز فً شعر المهجر .                    -ٕٔس  
 التً ترمز إلى الشح والبخل إللٌا أبً ماضً من مضمون القصٌدة مثل " التٌنة الحمقاء "  ألنهم قصدوا إلى دالالت تستنبط  -ج: 

 ا الشمالٌة . بٌن السبب كان المهاجرون إلى أمرٌكا الجنوبٌة أقل تحررا من التراث العربً من المهاجرٌن إلى أمرٌك-ٖٔس
 ألن أمرٌكا الجنوبٌة كانت أشبه بالمجتمعات الشرقٌة

 بعض شعراء المهاجر اتجه إلى الشعر المنثور أمثال ............. و .............   -:ٗٔس
 جبران وأمٌن الرٌحانً  -ج:                

 وى الحٌاة.. فكٌف تبرر ذلك؟: التفاإل من سمات أدب المهاجر مع أن فٌه كثٌراً من شك٘ٔس 
جـ: شعراء المهاجر واجهوا متاعب الرزق ومشقات العمل حتى حصلوا على الثروة التً هاجروا من أجلها، ورأوا ألوانا من 

الغدر والصراع جعلتهم ٌكثرون من شكوى الحٌاة، لكنها شكوى الثابر المتمرد، ال شكوى الٌابس المستسلم، ولم تمال الشكوى 
 الحزن والٌؤس، بل دفعتهم إلى النجاح واإلقدام." قراءة حرة "نفوسهم ب

 فٌم تختلف مدرسة المهاجر عن بقٌة مدارس الشعر الرومانسً ؟-ٙٔس: 
جـ: مدرسة المهاجر كانت خارج الوطن العربً ومتؤثرة باألدب األمرٌكً وبالتجدٌد الشامل فً الشعر باتباع نظام المقطوعة 

منثور. وكذلك التجدٌد فً المضمون بكثرة الرمز والحنٌن إلى الوطن، وشكوى الغربة مع الدعوة والشعر المرسل، والشعر ال
 إلى التفاإل فهً شكوى التؤثر المتمرد ال الٌابس المستسلم .

 ما أسباب بعد شعراء المهجر عن أصول اللغة العربٌة ؟ 7ٔس
 بعدهم عن الثقافة العربٌة األصٌلة . -
 مما جعلهم ٌتسلهلون فً اللغة وٌقعـون فً بعض األخطاء اللغوٌة . االندفاع نحو التجدٌد -

 ما مظاهر التصرف فً األوزان والقوافً عند شعراء المهجر ؟ 8ٔس
 اختالف األوزان وتنوع القوافً . -
افٌة المزدوجة تنوع شعرهم بٌن النثر الشعري والشعر ذي الوزن  الواحد والقافٌة الموحدة واألناشٌد واألغانً الشعبٌة والق -

 والمقطوعات المتنوعة والموشحات  .
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 (المهاجرتدرٌبات على ) مدرسة 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )           . ح٣َٓ٧ٌظ٤ٖحُؼَد حُٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ ر٬ى حُ٘خّ ا٠ُ  رؤىد حُٜٔخؿَ: أىد ٛئ٫ء حُ٘ؼَحء حُٔوٜٞى .1

 ( )       ؿِذ ٛئ٫ء حُ٘ؼَحء حُٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ.ًخٕ أ .2

 ( )      .حَُٜحع حٌُٔٛز٢، ٝحُظؼٜذ حُي٢٘٣ٖٓ أٓزخد حُٜـَس ٖٓ ر٬ى حُ٘خّ  .3

 ( )  .حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝحٓظَٔص ه٬ٍ حُٜ٘ق ح٧ٍٝ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ريح٣ش ريأص ٌٛٙ حُٜـَس ك٢  .4

 ( )   ٌُٖٝ ُْ طئػَ ك٢ أىرْٜ. ٣َٖ ٝك٠ أكخ٤ْٜٓٔحُز٤جش حُـي٣يس ك٠ ك٤خس حُ٘زخد حُٜٔخؿأػَص   .5

 ( )   حٓظطخع ٛئ٫ء حُٜٔخؿ٣َٖ ح٫ٗيٓخؽ حٌُخَٓ ك٢ حُز٤جش حُـي٣يس ُْٝ ٣٘ؼَٝح رخهظ٬كٜخ ػٖ أ١ٝخْٜٗ. .6

 ( )    ًخٕ أؿَٔ ٓخ حًظٔزٚ ٛئ٫ء حُٜٔخؿ٣َٖ ٢ٛ كَٙ حُل٤خس ح٣ٌَُٔش ٝٓؼش حَُُم. .7

 ( )     حَُحرطش ح٧ٗي٤ُٔش ٝحُؼٜزش حُو٤ِٔش.ظَٜ ٗ٘خ١ أىرخء حُٜٔخؿَ ك٢ ٍحرطظ٤ٖ ٛٔخ  .1

 ( )   . رؤ٣ٌَٓخ حُ٘ٔخ٤ُش 1921ًخٗض حَُحرطش حُو٤ِٔش أٓزن ك٢ حُظٍٜٞ ك٤غ ظَٜص ٓ٘ش  .9

 ( )     . 1931طٌٞٗض حُؼٜزش ح٧ٗي٤ُٔش ك٢ حُزَح٣َُ رؤ٣ٌَٓخ حُـ٘ٞر٤ش ٓ٘ش  .11

 ( )   ص ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُلي٣غ.ٗؼَحء حَُحرطش حُو٤ِٔش أٗي ٓلخكظش ػ٠ِ حُوي٣ْ ، ٝٓلخُٝش ػوي ح٬ُٜ .11

 ( )       ٍحثي حَُحرطش حُو٤ِٔش ٛٞ ؿزَحٕ  ٝك٤ِٔٞكٜخ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ . .12

 ( )      . ٖٓ ٗؼَحء حُؼٜزش ح٧ٗي٤ُٔش ا٤ُخّ كَكخص ٝحُ٘خػَ حُو١َٝ .13

 ( )     طؤػَ ٗؼَحء حُؼٜزش ح٧ٗي٤ُٔش رٞؿٞىْٛ ر٤ٖ ٜٓخؿ١َ أٓزخ٤ٗخ ك٢ أ٣ٌَٓخ حُـ٘ٞر٤ش. .14

 ( )    . رخُظَحع حُؼَر٢ حُوي٣ْ ُزؼيْٛ ػٖ ٜٓخىٍٙ أىرخء حُٜٔخؿَ  حٛظٔخّػيّ ٣َؿغ  .15

 ( )     ًخٕ ُ٘ؼٍٞ أىرخء حُٜٔخؿَ رخُل٣َش ك٢ ١ْٜٝ٘ حُـي٣ي أػَ ًز٤َ ك٢ أىرْٜ. .16

  ( )     أػَ أىرخء ؿٔخػش حُٜٔخؿَ  ٝروخٛش ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ ك٢ ٓيٍٓش أرُِٞٞ . .17

 ( ) . ٖ ك٢ حُيػٞس ا٠ُ حُظـي٣ي كظ٘خرٚ اٗظخؿٜٔخ ح٧ىر٢حطلوض ٝؿٜش ٗظَ ؿٔخػش حُٜٔخؿَ ٓغ حُي٣ٞح٤٤ٗ .11

 ( )    أهزَ حُوَحء حُؼَد ػ٠ِ هَحءس أىد ٗؼَحء حُٜٔخؿَُٔخ ك٤ٚ ٖٓ ؿٔخٍ حُِـش ٝهٞطٜخ. .19

 ( ) . ٖٓ هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ك٢ أىد حُٜٔخؿَ طِي حُِ٘ػش حَُٝٓخ٤ٔٗش  حُٔظؤػَس رخَُٝٓخ٤ٔٗش حُـَر٤ش .21

 ( ) َ ػٖ ٓٞهق ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُل٤خس، ٝأٗٚ ٣وّٞ ريٍٝ اٗٔخ٢ٗ ٛٞ ط٣ٌٜذ حُ٘لْ.  رؤٕ حُ٘ؼَ ٣ؼز آٖٓ أىرخء حُٜٔخؿَ .21

 ( )      حُٔـخ٫س ك٢ حُظـي٣ي أكي هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ. .22

 ( )     أىص حُٔـخ٫س ك٢ حُظـي٣ي ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ا٠ُ حُظٔخَٛ ك٢ هٞحػي حُِـش. .23

 ( )    ٗٔخ٤ٗش ٝحُٔ٘خًٍش حُٞؿيح٤ٗش ُٖٔ كُْٜٞ.ِٗع ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ا٠ُ حٓظزطخٕ حُ٘لْ ح٩ .24

 ( )     ٖٓ هٜخثٚ حٌَُ٘ ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ حُظؤَٓ ك٢ كوخثن حٌُٕٞ ٝحُل٤خس ٝحُٔٞص. .25

 ( ) ٝهغ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ك٢ أهطخء ك٢ حُِـش رٔزذ رؼيْٛ ػٖ ٜٓخىٍ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٝحٗيكخػْٜ ٗلٞ حُظـي٣ي. .26

 ( )     حُٜٔخؿَ ً٘ظ٤ـش ٫ٓظـَحهْٜ  ك٢ حُظؤَٓ. ظَٜص حُِ٘ػش حَُٝك٤ش ُيٟ ٗؼَحء .27

 ( )     ٝحُٕ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ر٤ٖ حُو٤ْ حَُٝك٤ش ك٢ حَُ٘م ٝٗظ٤َطٜخ ك٢ حُـَد. .21

 ٤ِْٜٓ ا٠ُ حَُِٓ: ٝٓؼ٘خٙ إٔ ٗظوٌ ٖٓ ح٤ٗ٧خء حُل٤ٔش ٍُٖٓٞٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ   .29

 (          )            .ُي٫٫ص طٔظ٘ز٢ ٖٓ حُو٤ٜيس    

 (          )   .ا٠ُ حُٔلزش ٝ ح٧هٞس ح٩ٗٔخ٤ٗشحُِ٘ػش حَُٝك٤ش ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ طٔؼِض ك٢ حُيػٞس  .31

 (          )       حُ٘ٔخٍ.ك٢ حُ٘ؼَ أًؼَ ٖٓ كع أىرخء  حُـ٘ٞدًخٕ كع أىرخء  .31

 .٧ٗخ٤ٗي حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش حُٔٞكي٣ٖ ٝح ٓخ ر٤ٖ حُ٘ؼَ حُ٘ؼ١َ ٝحُ٘ؼَ ١ً ٗؼَ أىرخء حُٜٔخؿَط٘ٞع  .32

 (           )     . ٝح٧ؿخ٢ٗ حُ٘ؼز٤ش ٝحُوخك٤ش حُِٔىٝؿش ٝحُٔوطٞػخص حُٔظ٘ٞػش        

 (           )    ًخٕ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ أًؼَ طـي٣يح ك٢ ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ ٖٓ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٝحُي٣ٞح٤٤ٖٗ. .33

 (           )       .حُظلخإٍ ٖٓ ٓٔخص أىد حُٜٔخؿَ ٓغ إٔ ك٤ٚ ًؼ٤َحً ٖٓ ٌٟٗٞ حُل٤خس .34

 (           )                                                    .ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ًخٗض هخٍؽ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٝٓظؤػَس رخ٧ىد ح٢ٌ٣َٓ٧ .35

 ( rdery.site/archives/2958https://daحٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   
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 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  د

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ أٓزخد ٛـَس ٗؼَحء حُٜٔـَ  ٓخػيح: -1

 انصشاع انًزْجٙׄ    انزطهغ ئنٗ انذشٚخ ٔعؼخ انشصمׄ    انشؿجخ كٙ اعزكًبل دساعزٓىׄ      االعزجذاد انغٛبعٙׄ   

 :             ٓ٘ظٜق حُوَٕ  ريأص حُٜـَس ك٢ -2

 انؼششٌٔׄ       انزبعغ ػشش ׄ      انثبيٍ ػششׄ     انغبثغ ػشش ׄ   

 أػَص حُز٤جش حُـي٣يس ػ٠ِ ٛئ٫ء حُ٘زخد حُٜٔخؿ٣َٖ ٝطـ٠ِ ًُي ك٢ طؤػ٤َٛخ ك٢: -3

 كم يب عجن.ׄ           أدثٓىׄ      أدبعٛغٓى ׄ         دٛبرٓى ׄ   

 : رٔزذ إٔ ٣ٌٝرٞح ك٢ ١ْٜٝ٘ حُـي٣ي كؤٛزلٞح ًخُٔؼِو٤ٖ ك٢ حُٜٞحء ؿَٕٝغ ٛئ٫ء حُ٘زخد حُٜٔخُْ ٣ٔظط  -4

   كشاْٛزٓى نهًجزًؼبد انـشثٛخׄ                                   دُُٛٓى ئنٗ أٔطبَٓىׄ   

 ئدغبعٓى ثبنـشثخ.ׄ           .نى رذون نٓى انذٛبح كٗ يٓجشْى انًثم انؼهٛب ٔانطًٕدبدׄ   

 :  ٚ حُ٘ؼَحء ك٢ حُز٤جش حُـي٣يس ًٛٞخٕ أؿَٔ ٓخ حًظٔز  -5

  انذشٚخ.ׄ     االطالع ػهٗ انثوبكخ انجذٚذحׄ         انذٛبح انكشًٚخׄ                    انًبلׄ   

 : طٌٞٗض حَُحرطش حُو٤ِٔش ٓ٘ش   -6

   ׄ0291            ׄ0290          ׄ0299                            ׄ0291  

 َ حُظو٤ِي١ ٝىػٞح ا٠ُ حُظـي٣ي ك٢ حُ٘ؼَ ٬ٌٗ ٠ٓٝٔٞٗخ :أػِ٘ٞح حُؼٍٞس ػ٠ِ حُ٘ؼ -7

 .                        شؼشاء انؼصجخ األَذنغٛخׄ    .     شؼشاء انشاثطخ انوهًٛخׄ               . شؼشاء أثٕنهٕׄ          انذٕٚإٌَٛׄ   

 أ٤َٓ ٗؼَحء حَُحرطش حُو٤ِٔش ٛٞ: -1

 يٛخبئٛم َؼًٛخ.ׄ         انشبػش انوشٔ٘ׄ         ضٙ ئٚهٛب أثٕ يبׄ     ججشاٌ خهٛم ججشاٌ ׄ   

 ًَ ٛئ٫ حُ٘ؼَحء ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ حُؼٜزش ح٧ٗي٤ُٔش ٓخ ػيح:  : -9

 .سشٛذ خٕس٘ׄ          انشبػش انوشٔ٘ ׄ                 . يٛخبئم َؼًٛخׄ     . عهًٗ صبئؾ  ׄ   

 : حُؼٞحَٓ حُظ٢ أػَص ك٢ أىرخء حُٜٔخؿَ ٓخ ػيحًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -11

 الحنٌن إلى أوطانهمׄ      الحٌاة الجدٌدةׄ        ارتباطهم بالتراث العربًׄ      شعورهم بالحرٌةׄ   
 حطلن ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٓغ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ك٢:  -11

 الحنٌن لألوطانׄ        الدعوة إلى التجدٌد ׄ         تغلٌب العاطفة على الفكر  ׄ     .تغلٌب الفكر على العاطفةׄ   
 حء ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ػَ أىد ٗؼَحء حُٜٔخؿَ :أهزَ حُوَ -12

 .ألنه ٌعبر عما ٌدور فى قلوبهم و أحاسٌسهم ׄ        روعة صوره وأخٌلتهׄ           بساطة لغتهׄ    لجمال موسٌقاه   ׄ   
 :ٖ ٣َ١نػ رؤٕ حُ٘ؼَ ٣ؼزَ ػٖ ٓٞهق ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُل٤خس، ٝأٗٚ ٣وّٞ ريٍٝ اٗٔخ٢ٗ ٛٞ ط٣ٌٜذ حُ٘لْ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ آٖٓ  -13

 جمٌع ما سبقׄ                السمو إلى المثل العلٌاׄ            نشر الخٌر والجمال ׄ     .   إعالء الحقׄ   
 : حُٔوٜٞى رخٓظزطخٕ حُ٘لْ ح٩ٗٔخ٤ٗش -14

 الثانٌة والثالثة.ׄ        المشاركة الوجدانٌة لمن حولهمׄ     أن ٌتأمل الشاعر ذاتهׄ       االنعزال عن الناسׄ   
 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٓخ ػيح:  -51

 الحنٌن الجارف للوطن ׄ    االمتزاج بالطبٌعة  ׄ    التأمل فً حقائق الكون والحٌاة ׄ    .التمسك بالوحدة العضوٌةׄ   

 ٗ٘ؤص حُِ٘ػش حَُٝك٤ش ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٗظ٤ـش ُـــ : -16

 الشعور بالتفاؤلׄ        الحنٌن الجارف للوطنׄ    التأمل فً حقائق الكون والحٌاةׄ    االتجاه إلى الطبٌعة   ׄ   
 حطلن ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٓغ ٗؼَحء أرُِٞٞ ك٢:  -17

 االتجاه إلى الطبٌعة واالمتزاج بهاׄ         النزعة الروحٌة ׄ         الحنٌن لألوطان  ׄ     .النزعة التشاؤمٌةׄ   
 َ ػ٘ي ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٓخ ػيح :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ حٌُ٘ -11

   المٌل إلى الرمزׄ                                النزعة إلى استبطان النفس اإلنسانٌة   ׄ   
 االهتمام بالصورة الشعرٌة.ׄ                                                                  المغاالة فً التجدٌدׄ   
 ًخٗض ٗظ٤ـش ُــ: ٗؼَحء حُ٘ٔخٍ ُيٟ   يحُٔـخ٫س ك٢ حُظـي٣  -19

 األولى والثالثةׄ    اندفاعهم الشدٌد فً التجدٌدׄ         النزعة الروحٌة  ׄ    بعدهم عن موطن الثقافة العربٌة األصٌلة. ׄ   
 ٓٔخ حهظِق ك٤ٚ ٗؼَحء حُ٘ٔخٍ ػٖ ٗؼَحء حُـ٘ٞد : -21

   إلى الرمزالمٌل ׄ       النزعة إلى استبطان النفس اإلنسانٌة   ׄ   
 الحنٌن الجارف للوطن العربًׄ              االهتمام بالنثرׄ   
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 حطوخً حُوٜش ٤ِٓٝش ُِظؼز٤َ ػ٘ي ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٣ٔخػي ػ٠ِ:  -21

  من تجسٌد الدالالت والمواقف والمعانًׄ        تحلٌل المواقف الشعورٌة والعواطف اإلنسانٌةׄ   

       كل ما سبق  ׄ       تقابل اآلراء واألفكار وتصارعها.ׄ   
 ٓخٍ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ا٠ُ حَُِٓ:  -22

       لخداع القارئ وإخفاء آرائهم  ׄ       .للهروب من التصرٌح خوفا من االضطهادׄ   

 لشعورهم بالخوف فً البٌئة الجدٌدة ׄ    من األشٌاء الحسٌة رموزا  لدالالت تستنبط من القصٌدة   واخذلٌتׄ   
 ٖ ٓظخَٛ حُظـي٣ي ك٢ ٤ٓٞٓو٠ حُ٘ؼَ ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٓخ ػيح:ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٓ  -23

       كتابة النثر الشعري  ׄ                .كتابة الشعر ذي القافٌة المزدوجةׄ   

 كتابة الشعر ذي القافٌة الواحدة ׄ           كتابة المقطوعات المتنوعةׄ   
 خؿَ ٓغ ٗؼَحء أرُِٞٞ ٓخ ػيح:ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُٔٔخص حُظ٢ حطلن ك٤ٜخ ٗؼَحء حُٜٔ -24

 االهتمام بالوحدة العضوٌةׄ       الدعوة إلى التفاؤلׄ    االهتمام بالتصوٌر ׄ          االمتزاج بالطبٌعةׄ   
 طوظِق ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ػٖ رو٤ش حُٔيحٍّ حَُٝٓخ٤ٔٗش ك٢ ح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٧ٜٗخ: : -25

 كل ما سبقׄ       التجدٌد الشامل فً الشعرׄ    مرٌكً تأثرت باألدب األׄ          نشأت خارج الوطن العربًׄ   
 ٝحَُؿزش ك٢ طـي٣يٙ ٬ٌٗ  ٠ٓٝٔٞٗخ  ٝؿيص ك٢ :  حَُؿزش ك٢ حُؼٍٞس ػ٠ِ حُ٘ؼَ حُظو٤ِي١  -26

 أدثبء انشًبل ٔأدثبء انجُٕة  ثذسجبد يزلبٔرخׄ     ثذسجبد يزغبٔٚخ أدثبء انشًبل ٔأدثبء انجُٕة ׄ   

 ثصٕسح ٔاضذخ  كٗ انشاثطخ انوهًٛخׄ     سح ٔاضذخثصٕ كٗ انؼصجخ االَذنغٛخ ׄ   

 :رٔزذ حهظِق أىرخء حُ٘ٔخٍ ٝأىرخء حُـ٘ٞد ك٢ ٓيٟ حَُؿزش ك٢ حُظـي٣ي  -27

 اخزالف أصٕنٓى انؼشهٛخׄ     اخزالف يزاْجٓى انذُٚٛخ ׄ   

 اخزالف انًغزٕٖ االجزًبػٙׄ     اخزالف انجٛئخ انزٙ ػبشٕا كٛٓب كٙ انًٓجشׄ   

 ٓظويٜٓخ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ٠ٛ حُِـشحُِـش حُظ٠ ح  -21

 انهـخ انذٛخׄ      انهـخ انؼبيٛخׄ      نـخ خبصخׄ    انزشاثٛخ ׄ   

 خ ػٖ حُز٤جش حُظ٢ ٛخؿَٝح ٜٓ٘خ ك٢:ٝأىرْٜ رٔزذ حهظ٬كٜ ٗؼَحء حُٜٔـَ ٝاكٔخْٜٓأػَص حُز٤جش حُـي٣يس ك٠ ك٤خس   -29

 انًزْجٗ ٔ طبس انذُٚٗ اإلׄ     ٔانًُبخٙ طبس انجـشاكٗ إلاׄ   

 ٔانؼهًٙ  عٗطبس انغٛب إلاׄ      طبس االجزًبػٗ ٔانثوبكٗ ٔانذضبسٖاإلׄ   

 حٌَُ٘ : ك٤غ ٖٓ حُو٤ِٔش حَُحرطش ٓٔخص ٖٓ  -31

 ٔانثبَٛخ األٔنٗׄ    انزجذٚذ     كٗ انًـبالحׄ    اكثش ثبنُثش االْزًبوׄ     أكثش ثبنشؼش االْزًبوׄ   

 ( https://dardery.site/archives/2958حَُحر٢   حٟـ٢    ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  ؽ

 : ٓخ٢ٟ أرٞ ا٤ِ٣خ هخٍ : -1

 األرض على تدبّ  دودة نظرت

 وٌصدح ٌطٌر بلبل إلى

 الساقط الورق إلى تشتكً فمضت

 تجّنح لم أنها الحقل فً

 وقالت إلٌها نملة فؤتت

 أصلح لك فما واسكتً اقنعً

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

       الحنٌن الجارف للوطن  ׄ        .التأمل فً الحٌاة والموتׄ   

 .استخدام اللغة استخداما خاصا ׄ         استخدام القصة وسٌلة للتعبٌرׄ   
 
 

https://dardery.site/archives/2958


  

 

 تايلوس في األدب العربي

 طخ٣ِّٞ 51

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 هخٍ : ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -2

َ  حُييييييييييي ٠ٗ هييييييييييخُٞح يييييييييي  ً ٖ  كيييييييييي٢  ٔيييييييييي َْ حُل   أََُيييييييييي٤

  
  

٘يييييييييييييخ   ١ٞ َٓ يييييييييييييٞحٛخ   ٓ  كََؼييييييييييييي٬ّ ُٔيييييييييييييخ َٗٔيييييييييييييَيف 

  

يييييييييييييييييي٘خ َٔ ييييييييييييييييييذ  ح٧َك ٜ ْ اٗ  يييييييييييييييييي٢ أ ك   كَييييييييييييييييييؤََؿزظَ

  
  

أ٣َييييييييييييييض  ر يييييييييييييي٬ى١  ٍَ ٖ  ٓييييييييييييييخ  يييييييييييييي َٔ أَك َٝ  أَرَيييييييييييييييحً 

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

 انذٍُٛ انجبسف نهٕطٍ        ׄ         .شٔدٛخانُضػخ انׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ       اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛش  ׄ   

 :أ٣ٞد ٤ٍٗي حُ٘ٔخ٢ُ حُٜٔـ١َ حُ٘خػَهخٍ  -3

 

 الحٌاة فً فضل اللٌل لظالم

 للنور مثلما

 النٌرات حسن اللٌل لوال أٌن

 المغرور أٌها

 وهات.. فٌها وما الدنٌا فخذ

 الناطور ٌمةخ

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘:

         انزصشف كٙ األٔصاٌ ٔانوٕاكٙׄ         .انًـبالح كٙ انزجذٚذׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ       اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛش  ׄ   

 هخٍ : ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -4
 َمقود أَم َحٌاتً فً َنفسً قاِبدُ  أَنا َهل

 أَدري َلستُ  َوَلِكن أَدري أَنَّنً أََتَمّنى

 َقصٌر أَم أََطوٌلٌ  َطرٌقً ما َوَطرٌقً

 َوأَغور فٌه أَهِبطُ  أَم أَصَعدُ  أَن َهل

 ٌَسٌر الَدربُ  أَمِ  الَدربِ  فً الساِبرُ  أَأَنا

 أَدري َلستُ  ٌَجري َوالَدهرِ  واقِف ِكالنا أَم

 ُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش ح

         انزصشف كٙ األٔصاٌ ٔانوٕاكٙׄ         .انُضػخ انشٔدٛخׄ   

 اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ       اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛش  ׄ   

 ٣وٍٞ ٤ٍٗي ٤ِْٓ)حُ٘خػَ حُو١َٝ( -5

ٕ  ٣َــــــــــــييـخ ٗـــَــــــــــ ــز ـــــــَ٘ــــييـخ ـــــــــييـ٢ ُـ  يييـ   ١َٝ٘ـ  ـ   ــــــــــــ

  
  

ــــــؼـيييـي ١ ــــــــــيييـ٢ ٝرـــــ  رــ   َ ـــــــ ــــــــــــــيييـ٢ هــــ   ٝح١َ كـــ 

  

٘ ـــــــــيييـ    ــــــيييـ٢ ػـَــــ ـــــــِـ  ِ ـــــــــيييـي  ٗــَـــــــــخؿــ  ـــــــــــ  أ١  ه 

  
  

ــــــ ِ ــــــــــيييـي  ػ  ـــــ ٗ ـــــيييـَض حُـــــو  ـــــيييـي ١َى ٝأ  ــــــــــــــــ٘ــ 

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

 اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ      انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ ׄ    انزصشف كٙ األٔصاٌ ٔانوٕاكٙ    ׄ    انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   
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  هخٍ : ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -6

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

         االيزضاج ثبنطجٛؼخׄ         انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ        انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

 حُ٘خػَ ٗيٍٙ كيحى:٣وٍٞ  -7

 لما أطلَّ الخرٌف أدركُت اخفاقً

 وقلت قول االسٌف سبحانه الباقً

 اشواقًأعددت أوفً فإادي الضعٌف 

 إلى النسٌم اللطٌف والجدول الباقً

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

         ثٓبااليزضاج االرجبِ ئنٗ انطجٛؼخ ٔׄ         انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ          انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ ׄ   

 هخٍ : ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -1

 هيييييييييييييييييييييييييييييييخٍ حُـيييييييييييييييييييييييييييييييي٣َ ُ٘لٔيييييييييييييييييييييييييييييييٚ

  
  

 ٣يييييييييييييييييييييييخ ٤ُظ٘ييييييييييييييييييييييي٢ ٜٗيييييييييييييييييييييييَ ًز٤يييييييييييييييييييييييَ

  

 ٓؼييييييييييييييييييييييييييييَ حُلييييييييييييييييييييييييييييَحص حُؼييييييييييييييييييييييييييييٌد أٝ

  
  

 ًخ٤ُ٘ييييييييييييييييييييييييَ ١ً حُليييييييييييييييييييييييي٤ٞ حُـ٣ِييييييييييييييييييييييييَ

  

 طـيييييييييييييييييييييييييي١َ حُٔييييييييييييييييييييييييييلخثٖ ٓييييييييييييييييييييييييييٞهَحص

  
  

 َُُم حُييييييييييييييييييييييييييييييٞك٤َك٤ييييييييييييييييييييييييييييييٚ رييييييييييييييييييييييييييييييخ

  

 ٤ٜٛيييييييييييييييييييييييييييخص ٣َٟييييييييييييييييييييييييييي٠ ريييييييييييييييييييييييييييخُلو٤َ

  
  

 ٓيييييييييييييييييييييييييييييٖ حُٔ٘ييييييييييييييييييييييييييييي٠ ا٫  حُلو٤يييييييييييييييييييييييييييييَ

  

 :حٌَُ٘طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ 

         انزصشف كٙ األٔصاٌ ٔانوٕاكٙׄ         .انُضػخ انشٔدٛخׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ       اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛش  ׄ   

 ث٤َ ٗؼ٤ٔش ٣ٍٜٞ أكِحٗٚ ػ٠ِ ١ٝ٘ٚ أػ٘خء حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٤ٓ:٠ُٝ٧وخ ٣وٍٞ  -9

 

ًٌّ بؤعمالِهْ   أخً ! إْن َضجَّ بعَد الحرِب َغْربِ

َم َبْطَش أبطالِهْ  َس ِذْكَر َمْن ماتوا وَعظَّ  وَقدَّ

 فال تهزْج لمن سادوا وال تشمْت بَِمْن َداَنا

 بل اركْع صامتاً مثلً بقلٍب خاِشٍع دامٍ 

 موتانالنبكً َحظَّ 

 :حٌَُ٘طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ 

         انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼشׄ         انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

  اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ          انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ ׄ   

 ًٟ ييييييييييييييييييؤٝ َٓ ّ  هَِزَييييييييييييييييييَي  ٜييييييييييييييييييخ و  ييييييييييييييييييٖ ُِ   ٌ َ٫ ٣ 

  
  

ؼزَيييييييييييييييييي  َٓ َلز٤يييييييييييييييييذ  أَٛيييييييييييييييييزََق  ٕ  هَِزييييييييييييييييي٢ ُِ   ا 

  

أَكييييييييييييييَٟ َٝ ٘ييييييييييييييي   ٓ ييييييييييييييذ    أَٗييييييييييييييخ أَُٝيييييييييييييي٠ ر خُل 

  
  

ٍ  ٣َ٘لَيييييييييييييييي( ٓيييييييييييييييخ َٝ ً ٔيييييييييييييييخء  ٣َزِييييييييييييييي٠  يييييييييييييييٖ   ٓ 
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 :ح٧ٍؿ٘ظ٤ٖ ك٢ حُٔـظَد هَٜ٘ ٢ًُ حُ٘خػَ ٣وٍٞ -11

 أٗييييييييييييخ إ ٗييييييييييييٌٞص كيييييييييييييٓؼظ٢ ٓييييييييييييٖ ؿلييييييييييييٌْ٘

  
  

 ٝاًح ٗيييييييييييييييييييييييٝص كٜييييييييييييييييييييييٞطٌْ ه٤ؼييييييييييييييييييييييـخ١ٍ

  

 َٓكييييييييييييي٠ ر٘ييييييييييييي٢ أٓييييييييييييي٢ ٧ٗيييييييييييييظْ ٓلِػييييييييييييي٢

  
  

ْ   أظلييييييييييييييييييخ١ٍ  كيييييييييييييييييي٢ حُ٘خثزييييييييييييييييييخص ٝأٗييييييييييييييييييظ

  

 كيييييييييييي٢ ظٌِيييييييييييييْ ٗزظيييييييييييييض  هيييييييييييييٞحك٢ ٗيييييييييييييَٜط٢

  
  

 ُٝٛييييييييييييييييخ ؿ٘ييييييييييييييييخك٢ ٝحٓييييييييييييييييظطخٍ ؿزييييييييييييييييخ١ٍ

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع: 

 اليزضاج ثٓب        االرجبِ ئنٗ انطجٛؼخ ٔاׄ          انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

  : كيحى ٣وٍٞ حُ٘خػَ: ٗيٍس -11

 ٌجري بالقرب كان قد صغٌر غدٌر إلى

 بخدر فتاة أهوى وكؤنً هوٌته

 دهري تقلّب على مستعٌناً  أزوره

 فقري وأطرح به همً أغسل فكنت

 ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع: طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص

         االيزضاج ثبنطجٛؼخׄ          انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

  اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -12

َػظ٘ييييييييييييييييي٢ َػِؤَيييييييييييييييييخً   َ ٍَ ح٤َُِيييييييييييييييييخ٢ُ َؿ  هيييييييييييييييييخ

  
  

ػيييييييييييَض حَُؼِؤَيييييييييييخ ََ َُيييييييييييجٖ  َؿ َٝ يييييييييييْ   ٔ يييييييييييض  ح رظَ  هِ 

  

ييييييييييييييييييييييييخً كَََِؼييييييييييييييييييييييي  ٔٗ ََ  ٓ آَى  ٍَ َى إ   ََ  َ  َؿ٤يييييييييييييييييييييييي

  
  

ييييييييييييييييييخ  ٔٗ ََ طَ َٝ آرَييييييييييييييييييشَ ؿخٗ زييييييييييييييييييخً  ٌَ َف حُ ََ  ١َيييييييييييييييييي

  

َٛٔيييييييييييييييييييخً  ٍ ّ  ى   َ ْ  ر يييييييييييييييييييخُظَزَ  أَط يييييييييييييييييييَحَى طَـيييييييييييييييييييَ٘

  
  

ـَ٘ٔييييييييييييييييخ َٓ ييييييييييييييييش   َٗ َ  ر خُزَ٘خ يييييييييييييييي َٔ  أَّ أَٗييييييييييييييييَض طَو

  

ييييييييييييلَظ٤ََي إَٔ َٗ َ  َػِيييييييييييي٠   ٣ييييييييييييخ ٛييييييييييييخف  ٫ َهطَيييييييييييي

  
  

يييييييييييييييييييييييييخ ٚ  إَٔ ٣َظََلطٔ  ؿييييييييييييييييييييييييي َٞ حُ َٝ يييييييييييييييييييييييييخ   طَظََِؼٔ 

  

 خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:طٔؼَ ح٧ر٤

 االيزضاج ثبنطجٛؼخ        ׄ          انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

  انذػٕح ئنٗ انزلبؤل سؿى هغٕح انذٛبحׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

 

 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -13

ييييييييييييييي٠ ح٧ًَٟ ََ اُ   ٣َيييييييييييييييؤر٠ ك يييييييييييييييئحى١ إَٔ ٤َٔ٣ييييييييييييييي

  
  

ييييييييييييي  ٓ ٣ يييييييييييييش    ً يييييييييييييذ  ح٧َ د  ك  ََ زيييييييييييييخع  حَُؼوييييييييييييي  ١ ٖ 

  

ز٢ يييييييييييييييييخك  ٍَ حُيييييييييييييييييز٬َء  رٜ  َِ ح َٗييييييييييييييييي  اٗ  ييييييييييييييييي٢ اً 

  
  

وَِزيييييييييييييييي٢  ٔ ر  َٝ يييييييييييييييي١ٌ  خؿ   ىحكَؼييييييييييييييييض  َػ٘ييييييييييييييييٚ  ر٘ 

  

ي١ ييييييييييييييخػ  َيٙ  ح٠َُييييييييييييييؼ٤ق  رٔ  ييييييييييييييَيىص  ٓييييييييييييييخػ  َٗ َٝ 

  
  

ٌ زيييييييييييييييي٢ ٘ َٔ َ ١  ر  ٌ زَييييييييييييييييٚ  حَُؼيييييييييييييييي ٘ َٓ ييييييييييييييييظََص   َٓ َٝ 

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

 االيزضاج ثبنطجٛؼخ        ׄ          خ.انُضػخ انشٔدٛׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   
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 ٣وٍٞ ٤ٔٗذ ػ٠٣َش -14

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

         انزأيم كٙ انكٌٕ ٔانذٛبح ٔانًٕدׄ          انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ        اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛش  ׄ   

 ٣وٍٞ ؿزَحٕ ه٤َِ ؿزَحٕ:  -15

 ٛيييييييييييييييييييَ حطـويييييييييييييييييييـٌص حُـيييييييييييييييييييخَد ٓؼِييييييييييييييييييي٢

  
  

 ٘ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٫ِ ىٕٝ حُوٜيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٍٞٓ

  

 ٝطظزؼييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييض حُٔييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٞحه٢

  
  

 ٝطٔيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِوض حُٜيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوٍٞ

  

 ٛيييييييييييييييييييَ ؿِٔيييييييييييييييييييض حُؼٜيييييييييييييييييييَ ٓؼِييييييييييييييييييي٢

  
  

 ريييييييييييييييييييييييييييييي٤ٖ ؿل٘ييييييييييييييييييييييييييييييخص حُؼ٘ييييييييييييييييييييييييييييييذ

  

 ٝحُؼ٘خه٤يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي طييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُض

  
  

 ًؼ٣َييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخص حُييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٌٛذ

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

 االيزضاج ثبنطجٛؼخ        ׄ          انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

  انذػٕح ئنٗ انزلبؤل سؿى هغٕح انذٛبحׄ         األٔطبٌ   انذٍُٛ ئنٗ ׄ   

 

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُو١َٝ: -16

ًَْ ً ّ  ٛييييييييييييييٌح ٓٔيييييييييييييي٤ل٢  ٣ييييييييييييييٌ  ٣ييييييييييييييخ هييييييييييييييٞ

  
  

ٜ ٞ حُ٘يييييييييييييََم ا٫ كز ٘يييييييييييييخ ح٧هييييييييييييي١ٞ  ٫ ٣ ييييييييييييي٘

  

 كيييييييييييييييييبٕ ًًيييييييييييييييييَطْ ٍٓيييييييييييييييييٍٞ   طٌَٓيييييييييييييييييش

  
  

ييييييييييييييييٞٙ ٓيييييييييييييييي٬ّ حُ٘ييييييييييييييييخػَ حُويييييييييييييييي١َٝ  كزِـ 

  

 حُٟٔٞٞع: طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ

 االيزضاج ثبنطجٛؼخ        ׄ        ، ٔانزغبيخ انذُٚٙانُضػخ انشٔدٛخׄ   

 اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ            اعزؼًبل انهـخ انذٛخׄ   

 ٣وٍٞ ٗيٍٙ كيحى: -17

 ٣يييييييييييييييييخ حريييييييييييييييييٖ ػٔييييييييييييييييي٢ أٗيييييييييييييييييخ ٓٔيييييييييييييييييٖ    

  
  

 ٝؿييييييييييييييييييييييييييييييٝح ح٧ى٣يييييييييييييييييييييييييييييخٕ ػِيييييييييييييييييييييييييييييش

  

 ًييييييييييييييييَ ٣ييييييييييييييييّٞ ريييييييييييييييي٤ٖ أٛييييييييييييييييَ حُييييييييييييييييي٣ٖ

  
  

 طـ٤ٜيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِ ٝكِٔيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش

  

 طـظيييييييييييييييييييييييييييييخفِٓيييييييييييييييييييييييييييييش ططِيييييييييييييييييييييييييييييذ إٔ 

  
  

 رخٓييييييييييييييييييييييييييييييييْ حُييييييييييييييييييييييييييييييييي٣ٖ ِٓييييييييييييييييييييييييييييييييش

  

 ٖٓ أٓزخد ٛـَس ٗؼَحء حُٜٔـَ  ١ٝ٧خْٜٗ  ًٔخ طلْٜ ٖٓ ح٧ر٤خص:

         انشؿجخ كٙ انذشٚخׄ         .انشؿجخ كٙ انكغت انًبد٘ׄ   

 . انشؿجخ كٙ انزشدبل ٔانغلشׄ          انصشاػبد انذُٚٛخ ٔانًزْجٛخ  ׄ   

 
 

ييييييييييييخٍ  ٣ييييييييييييخ ٗلييييييييييييْ ٛييييييييييييَ ُييييييييييييي كيييييييييييي٢ حُلٜ 

  
  

ٞ ٛييييييييييييييييييييييييييخٍ ْ  أػ٤ييييييييييييييييييييييييييخٙ حُ  كخُـٔيييييييييييييييييييييييييي

  

زيييييييييييييييييييييييييييييييخٍ ـ  ََ حُ ِظ يييييييييييييييييييييييييييييييٚ ػوييييييييييييييييييييييييييييييي  ٔ  ك

  
  

ُظ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٚ ٫ طَللِ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٤ٖ ًَ ٍَ ٝ 

  

ٖ  ٝؿييييييييييييييييييييييييييٞع  ٝحٗييييييييييييييييييييييييييظ٤خم  ػطيييييييييييييييييييييييييي

  
  

  ٕ  ٝحكظيييييييييييييييييييييييييييَحمحٓيييييييييييييييييييييييييييق  ٝكيييييييييييييييييييييييييييِ
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 ٣وٍٞ ٤ٓوخث٤َ ٗؼ٤ٔش: -11

 ًوافتح اللهم أذن

 كً نعً دوما نداك

 من عالك

 فً ثغاء الشاة  ، فً زأر األسود

 فً نعٌق البوم،  فً نوح الحمام

 :حٌَُ٘طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ 

         انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼشׄ         انًٛم ئنٗ اعزخذاو انشيضׄ   

  صخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشاعزخذاو انوׄ                   انُضػخ انشٔدٛخׄ   
 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -19

 أٗيييييييييييخ ٓيييييييييييخ ٝهليييييييييييض ح٤ُيييييييييييّٞ كييييييييييي٤ٌْ ٓيييييييييييٞهل٢

  
  

 ا٫ ٧ٗـــــــــــــيييييـيد كــــــــــــيييييـخُش حُــــــــــــــظؼـيييييـٔخء

  

 ػًِييييييييييييي٢ أكـــيييييييييييييـَى ريييييييييييييخُو٣َٞ هــــِـيييييييييييييـٞرٌْ

  
  

 إ حُــــوِــــييييييييييـٞد ٓــــــــٞح١ـــييييييييييـٖ ح٧ٛـــــييييييييييـٞحء

  

 ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  

 انذٍُٛ انجبسف نهٕطٍ        ׄ          .انُضػخ انشٔدٛخׄ   

   اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ          اإلًٚبٌ ثذٔس انشؼش كٙ رٓزٚت انُلظׄ   

 

 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -21

 أٛييييييييييييييييييـ٢ اُيييييييييييييييييي٢ ٛييييييييييييييييييٞص حُـيييييييييييييييييييحٍٝ

  
  

 ؿخ٣ٍييييييييييييييييييييييييييخص كيييييييييييييييييييييييييي٢ حُٔلـييييييييييييييييييييييييييـٞف

  

 كيييييييييييييييييي٢ حُييييييييييييييييييـٝحٓظ٘٘ييييييييييييييييييو٢ ح٧ُٛييييييييييييييييييخٍ 

  
  

 ـييييييييييييييييييييـ٘خص ٓييييييييييييييييييييخ ىحٓييييييييييييييييييييض طلييييييييييييييييييييٞف

  

 ٝطٔظؼييييييييييييييييييي٢ رخُ٘يييييييييييييييييييٜذ كييييييييييييييييييي٢ حُــيييييييييييييييييييـ

  
  

 أكييييييييييييييييييييي٬ى ٓيييييييييييييييييييييخ ىحٓيييييييييييييييييييييض طيييييييييييييييييييييـِٞف

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

         ثٓبااليزضاج ٔ االرجبِ ئنٗ انطجٛؼخ ׄ         اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ   

  اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخ  ׄ        اعزؼًبل انهـخ انذٛخ      ׄ   

 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -21

 

ُك الَموُت ُرقاداً َبعَدهُ َصحٌو َطوٌل ٌَ  إِن 

بقى َصحُونا َهذا الَجمٌلِ  ٌَ  َفلِماذا لٌََس 

ٌَدري َمتى َوقُت الَرحٌل  َولِماذا الَمرُء ال 

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

         انزأيم كٙ دوبئن انكٌٕ ٔانًٕد ٔانذٛبحׄ        ، ٔانزغبيخ انذُٚٙدٛخانُضػخ انشٔׄ   

  اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

 ٣وٍٞ ٤ٔٗذ ػ٠٣َش: -22

 طوييييييييييييييييييٌص أ٤ًَٓييييييييييييييييييخ ١ٝ٘ييييييييييييييييييخً ػ٣ِييييييييييييييييييِحً 

  
  

 كٌخٗيييييييييييييض ُييييييييييييي٢ ًؤكٔيييييييييييييٖ ٓيييييييييييييخ حطويييييييييييييٌص  
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 طخ٣ِّٞ 56

 طخ٣ِّٞ

 للتواصل واتس 01156008819

 أطخٛيييييييييييييييييييييخ ُِـ٘ييييييييييييييييييييي٠ ؿ٤ييييييييييييييييييييي١َ ٝاٗييييييييييييييييييييي٢

  
  

 ؿجيييييييييييييييض  ًٔيييييييييييييييخ ؿيييييييييييييييخءٝح ٓيييييييييييييييغ ح٩هييييييييييييييييحّ 

  

 ٌُٝ٘ييييييييييييييييييييييي٢ ١ِزيييييييييييييييييييييييض رٜيييييييييييييييييييييييخ ك٤يييييييييييييييييييييييخس

  
  

ِ يييييييييييييييييييييض    ٓيييييييييييييييييييييغ حُل٣َيييييييييييييييييييييش حُٔؼِييييييييييييييييييييي٠ ك٘ 

  

 ٖٓ أٓزخد ٛـَس ٗؼَحء حُٜٔـَ  ١ٝ٧خْٜٗ  ًٔخ طلْٜ ٖٓ ح٧ر٤خص:

         انلشاس يٍ االعزجذاد انغٛبعٙ ٔكجذ انذشٚبدׄ         .انشؿجخ كٙ انكغت انًبد٘ׄ   

  األٔل ٔانثبَٙׄ           انشؿجخ كٙ انذساعخ ٔانؼهى ׄ   
 

 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -23

ييييييييييييييييييييي٤ق   َٛ  ََ د  كَٜييييييييييييييييييييي ٍَ يييييييييييييييييييييض  ٣يييييييييييييييييييييخ   كَوِ 

  
  

ييييييييييييييييييييييييييييظخء  ٗ َٕ أَٝ  ٝ  ُ ز٘ييييييييييييييييييييييييييييخ  كييييييييييييييييييييييييييي٢ أٍَ

  

َٜٛ ٘يييييييييييييييييييييييييييييييييخ َؿ٣َيييييييييييييييييييييييييييييييييذ    ٢  ٘  كَيييييييييييييييييييييييييييييييييبٗ 

  
  

َٛ٘ييييييييييييييييييييييخء َرَييييييييييييييييييييييش   َْ كيييييييييييييييييييييي٢ ؿ  َُيييييييييييييييييييييي٤ َٝ 

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

 انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ    ׄ       انزأيم كٙ دوبئن انكٌٕ ٔانًٕد ٔانذٛبح        ׄ   

  اعزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخׄ          االيزضاج ثبنطجٛؼخ        ׄ   

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُو١َٝ: -24

 أٗظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي٢ُٞ ٫ أٍحى

  
  

 ٝحُؼيييييييييييييييييييييييييييي٤ٖ ٫ طَٟيييييييييييييييييييييييييييي٠ ٓييييييييييييييييييييييييييييٞحى

  

 ًييييييييييييييييييييييييْ ِٓجييييييييييييييييييييييييض ٓ٘ييييييييييييييييييييييييي ٟيييييييييييييييييييييييي٤خء

  
  

 كؤٛييييييييييييييييييييييييييييييييزلض طٔيييييييييييييييييييييييييييييييي٨ ٓييييييييييييييييييييييييييييييييخء

  

 :حٌَُ٘طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ 

         اعزخذاو َظبو انوبكٛخ انًضدٔجخׄ         .م ئنٗ اعزخذاو انشيضانًٛׄ   

  اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ           انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ ׄ   
 ٣وٍٞ ٤ٓوخث٤َ ٗؼ٤ٔش: -25

 ٣يييييييييييييييييييييخَٜٗ ٛيييييييييييييييييييييَ ٠ٗيييييييييييييييييييييزَض ٤ٓخٛيييييييييييييييييييييي

  
  

 كخٗوطؼييييييييييييييييييييييييييييض ػييييييييييييييييييييييييييييٖ حُو٣َييييييييييييييييييييييييييييَ؟

  

 أّ هييييييييييييييييييييي َٛٓييييييييييييييييييييض ٝهييييييييييييييييييييخٍ ػِٓييييييييييييييييييييي

  
  

 كخٗؼ٤٘يييييييييييييييييييييييييييييض  ػيييييييييييييييييييييييييييييٖ حُٔٔييييييييييييييييييييييييييييي٤َ؟

  

  ً  ٘ييييييييييييييييييييييييييييييييض َٓٗٔييييييييييييييييييييييييييييييييخً رييييييييييييييييييييييييييييييييخ٧ْٓ 

  
  

 رييييييييييييييييييييييييييييي٤ٖ حُلييييييييييييييييييييييييييييييحثن  ٝحُِٛيييييييييييييييييييييييييييييٍٞ

  

 طظِييييييييييييييييييييييييٞ ػِيييييييييييييييييييييييي٠ حُييييييييييييييييييييييييي٤ٗخ ٝٓييييييييييييييييييييييييخ

  
  

 ك٤ٜيييييييييييييييييييييييييييييييخ أكخى٣يييييييييييييييييييييييييييييييغ حُييييييييييييييييييييييييييييييييٍٛٞ

  

 :حُٟٔٞٞعطٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ 

         ثٓبااليزضاج  االرجبِ ئنٗ انطجٛؼخ ٔׄ        اعزؼًبل انهـخ انذٛخ انًؼجشحׄ   

  عزجطبٌ انُلظ اإلَغبَٛخاׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   
 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -26

  ّ يييييييييييييييييييييييييييي٬ َٓ ٝ  آرخث ٘ييييييييييييييييييييييييييييخ َػ٤ِييييييييييييييييييييييييييييي    أٍ

  
  

َْ ح٥رييييييييييييييييييييييييييييخء   ييييييييييييييييييييييييييييو٠َ   أٗل يييييييييييييييييييييييييييي َٓ ٝ 

  

َٛـََٗييييييييييييييييييخى  ١َٞػييييييييييييييييييخً  َٛـََٗييييييييييييييييييخى  اً   ٓييييييييييييييييييخ 

  
  

 ٫ طَظ٘  ييييييييييييييييييي٢ حُؼ ويييييييييييييييييييَٞم كييييييييييييييييييي٢ ح٧ر َ٘يييييييييييييييييييخء  

  

  ْ ِيييييييييييييييييييييي  ٝحُل٤يييييييييييييييييييييخس  َٗؼييييييييييييييييييييي٤ ّ  حُو  يييييييييييييييييييييؤ  ٔ٣ 

  
  

؟ ِييييييييييييييييييَٞى كيييييييييييييييييي٢ حُزَؤٓييييييييييييييييييخء  يييييييييييييييييي٠ حُو  َٟ  أكظَ

  

 أٓزخد ٛـَس ٗؼَحء حُٜٔـَ  ١ٝ٧خْٜٗ  ًٔخ طلْٜ ٖٓ ح٧ر٤خص: ٖٓ
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         انشؿجخ كٙ انذشٚخׄ         .انشؿجخ كٙ انكغت انًبد٘ׄ   

  انشؿجخ كٙ انزشدبل ٔانغلشׄ          انصشاػبد انذُٚٛخ ٔانًزْجٛخ  ׄ   
 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -27

إ    َ ٌ ٘ ييييييييييييييييييي٢ حٓييييييييييييييييييي َْ رييييييييييييييييييي٢ ىحء  ُٝ  َُييييييييييييييييييي٤

  
  

يييييييييييلخر٢َُٔيييييييييييض  كييييييييييي٢ أٍٟييييييييييي٢  َٛ  َٖ  ٫ٝ رَييييييييييي٤

  

ْ  ٝريييييييييييخَُٝف    أَٗيييييييييييخ كييييييييييي٢ ٣ٞ٤ٗيييييييييييٍَٞى رخُـٔييييييييييي

  
  

ٜ ٠يييييييييييييخد   يييييييييييييَي حُ يييييييييييييَم  ػِييييييييييييي٠ طِ  َ٘  كييييييييييييي٢ حُ

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

 االيزضاج ثبنطجٛؼخ        ׄ        ، ٔانزغبيخ انذُٚٙانُضػخ انشٔدٛخׄ   

  انُلظ اإلَغبَٛخاعزجطبٌ ׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

 

 ٣وٍٞ ٤ٔٗذ ػ٠٣َش: -21

 كلُِّٕ  

 ٔادكُِٕ  

 أعكُِٕ  

حَ انهذذ انؼًٛن َّٕ ْ 

ثِٕ  ٔارْجٕا ال رُذ 

 يٛذ  نٛظ ٚ لٛن كٕٓ شؼت  

 :حٌَُ٘طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ 

         انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼشׄ         انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

  اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ          خذاو انشيض انًٛم ئنٗ اعزׄ   
 

 ٣ٝوٍٞ ٌَٗ   حُـَ:  -29

 ا٣ييييييييييييييييييييٚ ُز٘ييييييييييييييييييييخٕ ٣٘ييييييييييييييييييييٜي   أٗييييييييييييييييييييخ

  
  

  ٚ ييييييييييييي٠ ٝٛييييييييييييي٬ر  ٓيييييييييييييخ ٛـَٗيييييييييييييخى ػيييييييييييييٖ هِ 

  

 اٗٔيييييييييييييييييييخ أٛيييييييييييييييييييزق حُٔويييييييييييييييييييخّ ريييييييييييييييييييؤٍٝ

  
  

  ٚ ُ ُِلييييييييييييييييييييييييييَ ًُييييييييييييييييييييييييييش ٝٓؼخريييييييييييييييييييييييييي  ٍ  ح٧َ

  

 ٤ًيييييييييييييييييييق ٫ ٣ٜـيييييييييييييييييييَ ح٧رييييييييييييييييييي٢  ٌٓخٗيييييييييييييييييييخً 

  
  

ٙ ٍٝكخريييييييييييييييييييٚ  ٞ  ٓييييييييييييييييييي٨ ح٤ُيييييييييييييييييييؤّ ؿييييييييييييييييييي

  

 ٗؼَحء حُٜٔـَ  ١ٝ٧خْٜٗ  ًٔخ طلْٜ ٖٓ ح٧ر٤خص: ٖٓ أٓزخد ٛـَس

         انشؿجخ كٙ انذشٚخׄ         .انشؿجخ كٙ انكغت انًبد٘ׄ   

  انشؿجخ كٙ انزشدبل ٔانغلشׄ          انصشاػبد انذُٚٛخ ٔانًزْجٛخ  ׄ   
 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -31

 صبدذ انضلذع نًب شبْذد

 دٕنٓب كٙ انًبء أظالل انُجٕو

 ادزشذٔا  ٚب جُٕدٚ   ٚب سكبهٙ

 ػجش األػذاء كٙ انهٛم انزخٕو

 كبطشدْى ، ٔاطشدٔا انهٛم يؼب

 ئَّ يثهٓى ثبؽ أثٛى

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘:

 انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼش        ׄ         .انزأيم كٙ انًٕد ٔانذٛبحׄ   

  او انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشاعزخذׄ           انًـبالح كٙ انزجذٚذׄ   
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  هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -31

ُٛب   ًَ ٌَ سةُّ انؼبن  ػُذيب أثذع ْزا انكٕ

 ٔسأ٘ كمَّ انّز٘ كّٛ جًٛالً ٔثًٛـُبً 

ٛـَٕبً … خهن انّشبػش   كٙ َٚخه ن نهُّبط ػ 

ٍَ ٔرٕٓاِ ِدشاكبً ٔعكَٕبً  غ ش انذ   رَجص 

 ٔصيبَبً ٔيكبَبً ٔش خٕصبً ٔشإَٔبً.

 :ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ ٗؼَحء حُٜٔخؿَ ط٤َ٘ ح٧ر٤خص ا٠ُ

         اإلًٚبٌ ثذٔس انشؼش كٙ ئػالء هٛى انذن ٔانخٛش ٔانجًبلׄ         انُضػخ انشٔدٛخ.ׄ   

  اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ          انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ ׄ   
 هخٍ ا٤ِ٣خ أرٞ ٓخ٢ٟ : -32

 ً٫ ٝ أَؿيييييييييييييييييَٟ َؿييييييييييييييييييح َٝ يييييييييييييييييؤَ َؿ٘ يييييييييييييييييخص   َ٘ أَٗ َٝ 

  
  

ييييييييي َٓ َ  ؿخٗ يييييييييذ  َٝ ييييييييي  ً ََ كييييييييي٢  ٠ييييييييي يييييييييََٝؽ حُو   ٔ  ي  حُ

  

 ٤٘٣َ حُز٤ض حُٔخرن ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص ٗؼَحء حُٜٔخؿَ :

         انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼشׄ      .انًـبالح كٙ انزجذٚذ ٔانخشٔج ػهٗ هٕاػذ انهـخׄ   

  اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ          انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ ׄ   
 ؿزَحٕ: ٣وٍٞ ؿزَحٕ ه٤َِ -33

اكن أككبس٘ ٔػٕاطلٙ . " الد ، ٔنٙ ...نكى يٍ انهـخ انؼشثّٛخ يب شئزى ، ٔنٙ يُٓب يب ٕٚ  َّٕ نكى يُٓب انوٕايٛظ ، ٔانًؼجًبد ، ٔانًط

 " يُٓب يب ؿشثهزّ األرٌ ، ٔدلظزّ انزاكشح يٍ كالو يأنٕف يإَٔط ، رزذأنّ أنغُخ انُبط كٙ اكشادٓى ٔأدضآَى 

 ٠ ٓٔش ط٤ِٔ رٜخ ٗؼَحء حُٜٔـَ ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘  ٢ٛٝ:ط٤َ٘ حُٔوُٞش حُٔخروش اُ

         انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼشׄ         .انًٛم ئنٗ انشيضׄ   

  اعزخذاو انوصخ ٔعٛهخ نهزؼجٛشׄ          اعزخذاو انهـخ انذٛخ انًؼجشح ׄ   
 ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُو١َٝ: -34

١ اً  طـ٘ ييييييييييييييييييييي٠  ٝ ََ رييييييييييييييييييييي٢ َػيييييييييييييييييييييي   طََل٤ ييييييييييييييييييييي

  
  

 حُظـ٘ييييييييييييييي٢ ػِييييييييييييييي٢  كٔيييييييييييييييخ ٓيييييييييييييييؤُض  ػيييييييييييييييٖ

  

ّ  ٝكيييييييييييييي٢ حُظـييييييييييييييخك٢ ٜييييييييييييييخ  ٣زييييييييييييييخُ ؾ  كيييييييييييييي٢ حُو 

  
  

 كييييييييييييييؤؿَم  كيييييييييييييي٢ ح٧ٗييييييييييييييخس  ٝكيييييييييييييي٢ حُظييييييييييييييؤ٢ٗ

  

 أٝى  ك٤خطَييييييييييييييييييييييييييييييٚ  ٣ٝييييييييييييييييييييييييييييييٞى  ٓييييييييييييييييييييييييييييييٞط٢

  
  

٘يييييييييييييييييييي٢ ٝحُظَـ٘يييييييييييييييييييي٢ َٔ َٖ حُظَ ْ  ريييييييييييييييييييي٤  ًٝيييييييييييييييييييي

  

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص ٓيٍٓش حُٜٔخؿَ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع:

        االيزضاج ثبنطجٛؼخ ׄ        انزجذٚذ كٙ يٕعٛوب انشؼش        ׄ   

  .انُضػخ انشٔدٛخׄ         انذٍُٛ ئنٗ األٔطبٌ   ׄ   

 ٣وٍٞ ٤ٔٗذ ػ٠٣َش: -35

ّٙ نوذ يضٗ    ٚب صبدجَ

ٍ  انَُجبنِخ ٔانَكَشو  َصَي

 أٚبَو كبٌ انًشء  ٚ ؼَشف  

 ثبإلثبِء ٔثبنشَٛى

 ٌَ سٖ ال ٚغبنٕ َٕ  ٔأسٖ ان

ى ًَ  ػٍ انَشٓبيِخ ٔانَش

 ثم َٚغأنَٕك كى جًؼذَ 

ؼَذ ثِغلِك دو ًَ  ٔنٕ َج

 يب أعَخلب

 ط٤َ٘ ٌٛٙ ح٧ر٤خص ا٠ُ :

 انضٛن ثبنذشٚخ انًطهوخ  كٙ انـشة  دٍُٛ شؼشاء انًٓجش ئنٗ أٔطبَٓى

 انًٕاصَخ ثٍٛ انوٛى انشٔدٛخ كٙ انششم ٔانذٛبح انًبدٚخ كٙ انـشة  انشكٕٖ يٍ انلوش ٔضٛن انشصم

 ( https://dardery.site/archives/2958حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   

https://dardery.site/archives/2958
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 من رابدة هذه المدرسة ؟ وما األسماء التى أطلقت على هذا النوع من الشعر ؟ -ٔس
ر ، الشعر المنطلق الشاعرة العراقٌة " نازك المالبكة " ، وتعددت تسمٌات بواكٌر هذا الشعر بٌن ) الشعر المرسل ، الشعر الح

 ، الشعر الجدٌد ( .
 اذكر أهم روادها. -ٕس

  -نزار قبانً -أحمد عبد المعطً حجازي -صالح عبد الصبور -البٌاتً –من الجٌل األول: بدر شاكر السٌاب 
 سمٌح القاسم -محمود دروٌش -محمد إبراهٌم أبو سنة –من الجٌل الثانً: فاروق شوسة 

 بهذا االسم ؟ : ما سبب تسمٌة المدرسة-ٖس
ج: ظل االتجاه الرومانسً سابداً فً الشعر العربً فٌما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة لدى شعراء:" الدٌوان،و 

التً والثقافٌة  أبوللو، والمهجر " إلى أن  اتجه شعراإها إلى الواقع بسبب التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة 
العربٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .وقد خففت تلك التحوالت من اتجاه الشعراء إلى الرومانسٌة ووجهتهم طرأت على الحٌاة 

 ووجهة واقعٌة بنسب متفاوتة فٌما بٌنهم 
 ؟ عوامل االتجاه إلى الواقعٌة ما  -ٗس
اهتز له كٌان المبدعٌن فسعوا وما أعقبته من دمار رهٌب  قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة وتؤثر جٌل من الشعراء بنتابجها  .ٔ

 .للتحرر من قٌود الشعر للتعبٌر عن أنفسهم  
 استٌقظ الوعً العربً بعد الحرب للتحرر من االستعمار . .ٕ
 الوعً الشعبً عالمٌا وحصول كثٌر من الدول على استقاللها وحرٌتها . ونم .ٖ
 ازدٌاد النفوذ الصهٌونً والوجود الٌهودي فً فلسطٌن . .ٗ
 مرٌكً ) توماس إلٌوت ( .األشاعر ال ة الغربٌة حٌث أثر فً الشعراء الشباناالتصال بالثقاف .٘
الشعور بالخوف واإلحساس بخطر الفناء فً عالم تسٌطر علٌه التجارب النووٌة مما دفع الشعراء نحو مقاومة الحرب  .ٙ

 بشعرهم.
ربٌة بعدم جدوى الموقف الرومانسً شعور الشباب العربً الذٌن عاشوا الحرب وقاسوا وٌالتها وجرفهم تٌار القومٌة الع .7

 المتشابم الٌابس فاتجهوا إلى الواقعٌه واتخذوها فنا إٌجابٌا للبناء.
 : ما السمات الفنٌة للقصٌدة الواقعٌة من حٌث  ] المضمون والموضوع [ ؟ -٘س
د إبراهٌم أبو سنة فً اتجهوا إلى الحٌاة العامة حولهم  ٌصورون هموم الناس ومشاكلهم وآمالهم وتطلعاتهم ، كقول محم (ٔ

 قصٌدة   ) أسبلة األشجار ( :
 سؤَلَْتنً فً اللٌِل األشجارْ 
ارْ  ٌَّ ًَ أنفَُسنا فً الت  أن ُنْلقِ
 أن نتجه إلى النهر القادم

 من أعماق الٌؤس إلى أقصى المجهول
 نحمله فً ذاكرة محكمة اإلغالق

 ثم نفر من الغول
تعبٌرا عن الواقع بوجوهه المختلفة من صدق وزٌف وتقدم اصبح الشعر أكثر التصاقا بالواقع لذا أصبح الشعر عندهم  (ٕ

وتخلف وفرح وٌؤس ، ومن صراع بٌن الحرٌة والعبودٌة والعدل والظلم وغٌر ذلك من متناقضات الحٌاة ، كقول صالح عبد 
 الصبور : 

 جاَء الزمُن الوغد .
 َصِدَئ الغمد .

د...  )تم  زق(وتَشقََّق جلُد المقبِض ثمَّ تَخدَّ
 سقطت جوهرتً بٌن حذاء الجندي األبٌض

 وحذاء الجندي األسود
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 شاع فً شعرهم الحدٌث عن النهاٌة والموت ، ٌقول " بدر شاكر السٌاب " فً قصٌدة )لٌلة وداع ـ إلى زوجتى الوفٌة( : (ٖ
 أوصدى الباب فدنٌا لست فٌها
 لٌس تستؤهل من عٌنى نظرة

 سوف تمضٌن وأبقى ... أى حسرة ؟
التجربة الشعرٌة على العاطفة والشعور والخٌال فحسب ، فجمعت إلى ذلك أمورا متعددة ، ومنها : موقف  لم تقتصر (ٗ

 اإلنسان من الكون ، ومن التارٌخ ، ومن األساطٌر ، ومن إحٌاء التراث ، ٌقول صالح عبد الصبور :         
 قد آن للشعاع أن ٌغٌب
 قد آن للغرٌب أن ٌإوب

 األبرص :مستوحٌا  قول عبٌد بن 
 و غابب الموت ال ٌإوب و كل ذى غٌبة ٌإوب

 
 

 : ما السمات الفنٌة للقصٌدة الواقعٌة من حٌث الشكل والبناء ؟ ٙس
استخدام اللغة الحٌة التً نسمعها فً كالم الناس . وقد ظهر ذلك فً اختٌار عناوٌن دواوٌنهم ، مثل دٌوان " الناس فً  (ٔ

م بعض الكلمات العامٌة ، مثل " كان ٌا ما كان " و" أنام على حجر أمى " و"شربت بالدي " لصالح عبد الصبور ، واستخدا
وذلك ألنهم ٌحاولون أن ٌخففوا من سٌطرة اللغة  وقد أسرفوا فً استخدام  بعض الكلمات العامٌة واألجنبٌة شاٌا فى الطرٌق " 

 ،حٌث إن األسلوب عندهم وسٌلة ال غاٌة  سلوب؛فهم ال ٌحبون المبالغة باألالكالسٌكٌة والمعجمٌة والجمالٌات الشكلٌة ،
واألهمٌة عندهم للمنطق والطرٌقة التً تسرد بها األحداث والتعبٌر عنها ، كما حاولوا البعد عن التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر 

 المباشر.
ار " فقد رمز للحٌاة ، مثل أبو سنة فً قصٌدته السابقة " أسبلة األشج االهتمام بالصور وتوظٌف الرمز واألسطورة  (ٕ

 المادٌة الزاحفة بصورة النهر الجارف ، والفقر صوره  غوال ٌفر منه الناس. 
وهم فً تصوٌرهم ال ٌقتصرون على الصور الجزبٌة المتمثلة فً التشبٌه واالستعارة والكناٌة والمجاز المرسل بل ٌتعدى ذلك 

 فً بعض تجاربهم.إلى شًء من الغموض  األسطوري  الرمز واالستخدام أسلمهم قد إلى الصور الكلٌة الممتدة ،
جعلوا من القصٌدة وحدة موضوعٌة تتضافر فٌها األفكار والمعانً والعواطف والصور والموسٌقى فى بناء نام متطور ،  (ٖ

هذا البناء ٌستدعى من القارئ ٌقظة وتنبها لمتابعته واستٌعابه ؛ نظرا للبناء الهندسى الشعرى الذى أقامه الشعر ، وقد قسموا 
 إلى فقرات ، كل فقرة منها تمثل دفقة شعورٌة .

وأهم أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر ؛ فالبٌت التقلٌدى ٌقوم على أساس موسٌقى هو نظام  (4
فٌه معتمد تساوى شطرى البٌت ، وتبعا لذلك تتساوى أشطر القصٌدة كلها ، أما الشعر الجدٌد فالتكوٌن الموسٌقى للقصٌدة 

على وحدة موسٌقٌة تتكرر هى التفعٌلة ، دون ارتباط بكم محدد لعددها فً كل بٌت ، ودون أن ٌكون هناك شطران للبٌت  بل قد 
  ٌتكون البٌت الشعرى من تفعٌلة واحدة أو أكثر ولهذا سمى السطر الشعرى ولٌس البٌت الشعرى

   ما الذي عابوه على الرومانسٌٌن ؟              -7س
 ج:  عزلتهم وتشاإمهم وٌؤسهم وهروبهم من الواقع مإكدٌن أن طرٌق الشاعر هو التغٌٌر ولٌس الهروب.    

ماذا ٌقصد بشعر التفعٌلة ؟ وما الفرق بٌنه وبٌن الشعر التقلٌدي من حٌث القدرة على التعبٌر عن أحاسٌس الشاعر  -8س
 وأفكاره ؟

عٌلة " وحدة القصٌدة بدون التزام عدد معٌن منها، فقد ٌقوم السطر الشعري على جـ: شعر التفعٌلة ٌعتمد على اتخاذ " التف 
تفعٌلة واحدة أو اثنتٌن أو أكثر بدون قٌود، أما الشعر التقلٌدي فٌكرر التفعٌلة بعدد محدد متساو فً كل شطر وفً كل بٌت، 

 فٌتكون من ذلك البحر .
للغة . وضح ذلك مبًٌنا دوافعهم إلى اإلسراف، ثم اذكر موقف النقاد أسرف بعض شعراء المدرسة الجدٌدة فً استخدام ا -9س

 من هذا االتجاه .
أن ٌخففوا من سٌطرة اللغة  الكالسٌكٌة والمعجمٌة  حٌث حاولواجـ: أكثر بعضهم من استخدام لغة قرٌبة من لغة الحٌاة ؛ 

عندهم وسٌلة ال غاٌة ، واألهمٌة عندهم للمنطق  والجمالٌات الشكلٌة ،فهم ال ٌحبون المبالغة باألسلوب؛ حٌث إن األسلوب
والطرٌقة التً تسرد بها األحداث والتعبٌر عنها ، كما حاولوا البعد عن التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر المباشر.، ومن أمثلة ذلك 

ا فً الطرٌق "،  –إلً اللقاء  –" كان ٌاما كان  ًٌ  شربت شا
 ط بمستوى الشعر الذي هو فن جمٌل .ولكن النقاد عابوا ذلك ألنه مبتذل ٌهب
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 ما رسالة الشعر عند الواقعٌٌن ؟ -ٓٔس
جـ: للشعر رسالة حٌوٌة فً الحٌاة والمجتمع، تتمثل فً الدعوة إلى حٌاة أفضل، وكشف مشكالت التخلف وعالجها، ومإازرة 

 حركات التحرٌر السٌاسٌة االجتماعٌة . 
 شا من الرومانسٌة .            -أول األمر  -دة خالط شعراء المدرسة الجدٌ -أعلل      -ٔٔس
 المهجر(  -أبوللو -الدٌوان -تؤثرا ً بمن سبقهم من شعراء المدارس الرومانسٌة )مطران  -ج:

 تخلى شعراء المدرسة الجدٌدة عن التقٌد بالقافٌة الموحدة .                    – ب                              
 .  واالفتعاللرتابة لٌتفادوا ا -ج: 
 ما الذي حاول شعراء المدرسة الجدٌدة أن ٌبعدوا عنه فً شعرهم ؟  -ٕٔس 

 .حاولوا أن ٌبتعدوا فً شعرهم عن التقرٌرٌة والخطابٌة والتعبٌر المباشر 
 هناك سمتان تمٌزان اللغة التصوٌرٌة فً  الشعر الجدٌد . ما هما ؟     -ٖٔس
 مد على الصور الجزبٌة فقط بل ٌعتمد على الصور الكلٌة والصور الممتدة         أن الشعر الجدٌد ال ٌعت -ٔ -ج:
 اقتران الصورة بالرمز  -ٕ     
 ما أهم أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر؟ -ٗٔس

فٌة، واالكتفاء وأهم أساس من أسس هذه المدرسة هو ما ٌتصل بموسٌقى الشعر حٌث تحرروا من وحدة البحر ووحدة القا
بوحدة التفعٌلة دون ارتباط بعدد معٌن منها فً كل سطر، فقد ٌتكون السطر من تفعٌلة واحدة أو أكثر دون شرط التساوي بٌن 

السطور، ولهذا سمى "السطر الشعري" ولٌس "البٌت الشعري". واعتمدوا على الموسٌقى الداخلٌة المتمثلة فً اختٌار 
لمالبمة للموضوع وللجو النفسً . وقسموا القصٌدة إلى مقاطع، كل مقطع ٌمثل دفقًة)دفعة( األلفاظ والصور الموحٌة وا

 شعورًٌة جدٌدًة، حٌث وجدوا فى القافٌة الموحدة رتابة وإمالل .
 درسة الجدٌدة ؟مما مفهوم الوحدة العضوٌة عند شعراء ال -٘ٔس

ف والصور والموسٌقى فً بناء هندسً متطور ٌستدعً من القصٌدة وحدة موضوعٌة تتعاون فٌها األفكار والمعانً والعواط
القارئ ٌقظة وتنبهاً لمتابعته واستٌعابه نظراً للبناء الهندسً الشعري الذي أقامه الشعر على نحو ما تصمم القصة أو 

 المسرحٌة بؤجزابها ووحداتها وقد قسمو هذا البناء إلى فقرات كل فقرة منها تمثل دفقة شعورٌة  .

 (https://dardery.site/archives/3383حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخصذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) ُِظي٣ٍ

 

 تدرٌبات على )المدرسة الواقعٌة(

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )       ٍحثي حُٔيٍٓش  حُٞحهؼ٤ش ٢ٛ حُ٘خػَس حُؼَحه٤ش ٗخُى ح٬ُٔثٌش. .1

 ( )     ٖٓ ٗؼَحء حُـ٤َ ح٧ٍٝ ك٢ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ حُ٘خػَ ح١َُٜٔ كخٍٝم ٗٞٗش. .2

 ( )      ٓيٍٓش حُ٘ؼَ حُـي٣ي.ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُظ٢ أ١ِوض ػ٠ِ  .3

 ( )    ٓخى ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حُلظَس ر٤ٖ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ٝحُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش. .4

 ( ) ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ا٠ُ حُظـ٤َحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٢ ١َأص رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٣.٠ُٝ٧َؿغ حُٔزذ ك٢ ظٍٜٞ  .5

 ( )       حطـٚ ٗؼَحء حَُٝٓخ٤ٔٗش ٗلٞ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ريٍؿخص ٓظلخٝطٚ. .6

 ( )َ حُٞحهغٖٓ ح٤ُِٔٔحص حُظ٢ ٍٝػٜخ  ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ػٖ حَُٝٓخ٤ٔٗش ا٣ٔخْٜٗ رخُيٍٝ ح٣٩ـخر٢ ُِ٘ؼَ ك٢ طـ٤٤ .7

 ( )     ٣ظلن ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ٓغ ٗؼَحء حُٜٔـَ ك٢ ح٣٩ٔخٕ رخُيٍٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ ُِ٘ؼَ . .1

 أْٜٗ حطـٜٞح ر٘ؼَْٛ ا٠ُ حُل٤خس حُؼخٓش ُِظؼز٤َ ػٖ ٓ٘خًَ حُ٘خّ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ٖٓ ٓٔخص حٌَُ٘ ُيٟ ٗؼَحء  .9

 ( )             ١ٝٔٞكخطْٜ

 ( )   ٜخهخ رخُٞحهغ كْٜ ٣ؼَٟٕٞ ٍٛٞس كو٤و٤ش ٌُٜح حُٞحهغأًؼَ حُظ شحُٞحهؼ٤ ٗؼَحء حُٔيٍٓش .11

 ( )      ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ُيٟ حُٞحهؼ٤٤ٖ حُلي٣غ ػٖ حُٔٞص ٝحُٜ٘خ٣خص. .11

 ( )   طوظَٜ ػ٠ِ حُؼخ١لش ٝحُو٤خٍ ٝحُ٘ؼٍٞ . شحُٞحهؼ٤ حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش ُيٟ ٗؼَحء حُٔيٍٓش .12

 ( )      . ْط٘خإْٜٓ ٣ٝؤٜٓحُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ػخد حُ٘وخى ػ٠ِ ٗؼَحء  .13

 ( )   ٣٘زؼ٢ إٔ ٣ٍٜٞ ٓٞهق ح٩ٗٔخٕ ٖٓ حٌُٕٞ ٝحُظخ٣ٍن ٝح٧ٓخ٤١َ.ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حُ٘ؼَ ُيٟ  .14

 ( )   . حُِـش حٓظويحٓخ هخٛخ ك٢ ح٧ُلخظ ٝحٍُٜٞ ٝحُو٤خٍحُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حٓظويّ ٗؼَحء  .15
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 ( )  ِٞد ػ٘يْٛ ٤ِٓٝش ٫ ؿخ٣ش.حُظوِٚ ٖٓ حُـٔخ٤ُخص ح٤ٌُِ٘ش ٧ٕ ح٧ٓحُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش كخٍٝ ٗؼَحء  .16

  ( ) حُِـش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُٔؼـ٤ٔش ُِللخظ ػ٠ِ  ُـش حُ٘ؼَ رٞٛلٚ ك٘خ ٍحه٤خ  .حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حٓظويّ ٗؼَحء  .17

 (  ) ى٤َُ ػ٠ِ ٟؼق حٌُِٔخص حُِـ٣ٞش ُيٟ ٗؼَحثْٜ. ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ًؼَص حٌُِٔخص حُؼخ٤ٓش ٝح٧ؿ٘ز٤ش ك٢ أٗؼخٍ .11

 ( )    ػٖ حُِـش حُظو٣َ٣َش ٝحُظؼز٤َ حُٔزخَٗ  ك٢ أٗؼخٍْٛ.ٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حُحرظؼي ٗؼَحء  .19

 ( )   . رخُٟٞٞف ٝحُزؼي ػٖ ح٣َُِٓشحُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ط٤ِٔص حُِـش حُظ٣َ٣ٜٞش ُيٟ ٗؼَحء  .21

 ( )       .  رخٍُٜٞس ح٤ٌُِش حُٔٔظيسحُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حٛظْ ٗؼَحء  .21

 ( )    حُ٘وخى ٣ؼـزٕٞ رٌٜح ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢. حُٔـخ٫س ك٢  طٞظ٤ق حَُِٓ ٝح٧ٓطٍٞس ؿؼَ .22

 ( )   حٓظويحّ حَُِٓ ٣ٜيف ا٠ُ ح٫رظؼخى ػٖ حُظو٣َ٣َش ٝحُوطخر٤ش  ُيٟ ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش. .23

 ( )       ٓغ حُٜٔخؿ٣َٖ ك٢ حٓظويحّ حَُِٓ.حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حطلن ٗؼَحء  .24

 ( )     ُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش.ٖٓ هٜخثٚ حٌَُ٘ ُيٟ ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ح٫ٛظٔخّ رخ .25

 طٔؼَ ٝكيس ػ٣ٞ٠ش رظٞحكَ ػ٣َٜٖ٘ كو٢ ٛٔخ ٝكيس حُٟٔٞٞع حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش حُو٤ٜيس ػ٘ي ٗؼَحء  .26

 ( )            ٝٝٝكيس حُـٞ حُ٘ل٢ٔ.

 ( )    ٣ـذ ػ٠ِ حُوخٍة ُِ٘ؼَ حُلَ إٔ ٣ٌٕٞ ٓئَٛ ريٍؿش ٓخ ُلْٜ حُز٘خء حُل٢٘ ُِو٤ٜيس. .27

 ( )    ا٠ُ كوَحص  ًَ كوَس ط٠ٔٔ طلؼ٤ِش.ش حُٞحهؼ٤ش حُٔيٍٓطؤْ حُو٤ٜيس ػ٘ي ٗؼَحء  .21

 (          )  ح٧كٌخٍ ٝحُٔؼخ٢ٗ ٝحُؼٞح١ق ٝحٍُٜٞ ٝح٤ُٓٞٔو٠ ًِٜخ ػ٘خَٛ ٣ٍَٟٝش ُظلو٤ن حُٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش  .29

 (          )  أْٛ ح٧ْٓ حُظ٢ هخّ ػ٤ِٜخ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ٛٞ ح٧ٓخّ ح٤ُٓٞٔو٢ حُوخثْ ػ٠ِ ٝكيس حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش. .31

 (          )     ٞكيس ح٤ُٓٞٔو٤ش حُظ٢ طز٠٘ ػ٤ِٜخ حُو٤ٜيس ك٢ حُ٘ؼَ حُـي٣ي ٢ٛ حُظلؼ٤ِش.حُ .31

 (           )    . ك٢ ٗؼَ حُظلؼ٤ِش.      طظٌٍَ حُظلؼ٬٤ص ر٘لْ حُؼيى ك٢ ًَ ٓطَ ٗؼ١َ .32

 (           )    ٣ظلن ٓغ ٓخ ىػخ ا٤ُٚ حُي٣ٞح٤ٕٗٞ .حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ٓلّٜٞ حُ٘ؼَ حََُٔٓ ٗؼَحء  .33

 ٤ٗت ٖٓ حَُٝٓخ٤ٔٗش ُظؤػَْٛ ك٢ ٗ٘ؤطْٜ رخٌُٔٛذ حَُٝٓخ٢ٔٗ ح١ٌُ حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش هخ٢ُ ٗؼَ ٗؼَحء  .34

 (           )              ًخٕ ٓخثيح.

 (           )                                                      ٣طِن ػ٠ِ حُز٤ض حُ٘ؼ١َ ك٢ حُ٘ؼَ حُلَ حْٓ حُٔطَ حُ٘ؼَ. .35

 (https://dardery.site/archives/3383حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ   

 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  د

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٗؼَحء حُـ٤َ ح٧ٍٝ ُِٞحهؼ٤ش ٓخ ػيح: -1

 صالح ػجذ انصجٕسׄ     ة انجٛبرٙؿجذ انْٕبׄ    كبسٔم جٕٚذحׄ     ػجذ انشدًٍ انششهبٔ٘ׄ   

 :             ظَٜ ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ حُلظَس:  -2

  انلزشح انًًزذح ثٍٛ انذشة األٔنٗ ٔانثبَٛخׄ        انزٙ عجوذ انذشة انؼبنًٛخ األٔل ׄ   

 كٙ ثذاٚخ األنلٛخ انثبَٛخׄ         ثؼذ انذشة انؼبنًٛخ انثبَٛخׄ   

 ٤ـش ُزؼٞ حُظـ٤َحص :ًخٕ ح٫طـخٙ ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش ٗظ -3

 كم يب عجن.ׄ           انثوبكٛخׄ      االجزًبػٛخ ׄ         انغٛبعٛخ ׄ   

 : ٖٓ حُؼ٤ٞد حُظ٢ أهٌٛخ ٗؼَحء ٌٛح ح٫طـخٙ ػ٠ِ حَُٝٓخ٤٤ٖٔٗ   -4

   اعزخذاو انهـخ انكالعٛكٛخׄ                                   ؿٛبة انصذم انشؼٕس٘ׄ   

 ؿٛبة انٕدذح انؼضٕٚخ كٙ أشؼبسْى.ׄ                        هجٙ.يٕهلٓى انزشبؤيٙ انغׄ   

 :  ح٫طـخٙ رخُ٘ؼَ ٗلٞ حُل٤خس حُؼخٓش ٣ؼ٢٘  -5

       انزخهص يٍ هٕٛد انٕصٌׄ                        اعزخذاو انهـخ انؼبيٛخ ׄ   

  انزـجٛش ػٍ يشبكم انُبط ٔطًٕدبرٓى.ׄ           االهزشاة يٍ انوبسئ ׄ   

 : ظٜخم رخُٞحهغ ػ٘ي ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٣وٜي رٚ  ح٫ُ -6

       اعزخذاو انهـخ انزٙ ٚزؼبيم ثٓب انُبط ׄ            انزؼجٛش ػٍ انزلصٛالد انجغٛطخ كٙ انذٛبحׄ   

 . كم يب عجنׄ             رصٕٚش انٕاهغ كًب ْٕ ثزُبهضبرّ انًخزهلخׄ   
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 ؼَحء حُٞحهؼ٤ش ا٠ُ :٣ٌٖٔ اٍؿخع ًؼَس حُلي٣غ ٝحُٜ٘خ٣خص ك٢ ٗؼَ  ٗ -7

 ئدغبعٓى ثبنـشثخׄ      .    هغٕح انذٛبحׄ               . رأثشْى ثبنشٔيبَغٍٛٛׄ         ئدغبعٓى ثبنزشبؤوׄ   

 حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش ُيٟ ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش طَ٘ٔ: -1

 جن.كم يب عׄ         يٕهق اإلَغبٌ يٍ انكٌٕ ٔانزبسٚخׄ         انخٛبل ׄ     انؼبطلخ ٔانشؼٕس ׄ   

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص ح٠ُٕٔٔٞ ػ٘ي ٗؼَحء ٌٛٙ حُٔيٍٓش ٓخ ػيح  : -9

               . انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبدׄ        . اعزؼًبل انشيض ٔاألعطٕسح  ׄ   

 .االنزصبم ثبنٕاهغׄ              االرجبِ ئنٗ انذٛبح انؼبيخׄ   

 : ح٨ُُلخظ حُؼخ٤ٓش ٓخ ػيح ح٧ٓزخد حُظ٢ ىكؼظْٜ ا٠ُ حٓظويحًَّ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ  -11

      البعد عن جمالٌات الشكلׄ          التخفٌف من اللغة الكالسٌكٌةׄ   

 االقتراب من الجماهٌرׄ          اعتبار األسلوب وسٌلة ال غاٌةׄ   
 حطلن ٗؼَحء حُٞحهؼ٤ش ٓغ حُي٣ٞح٤٤ٖٗ ك٢:  -11

       وحدة العضوٌة  االهتمام بالׄ        .االتجاه إلى الحٌاة العامة بشعرهمׄ   

 استخدام اللغة الحٌةׄ             الدعوة إلى الشعر المرسل ׄ   
 طٔظخُ حُِـش حُظ٣َ٣ٜٞش ػ٘ي ٗؼَحء ح٫طـخٙ حُٞحهؼ٢ رـــ : -12

 األولى والثانٌةׄ        االهتمام بالصورة الكلٌةׄ           التأثر بصور القدماءׄ     توظٌف الرمز واألسطورة   ׄ   
 :ٞكيس حُؼ٣ٞ٠ش ػ٘ي ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ٢ٛ ٓلِٜش حُظ٠خكَ ر٤ٖ حُ  -13

 جمٌع ما سبقׄ                الصور والموسٌقاׄ             األفكار والعواطفׄ     .األفكار والمعانً   ׄ   
 : ح٧ٓخّ ح٤ُٓٞٔو٢ ح١ٌُ طز٠٘ ػ٤ِٚ حُو٤ٜيس ػ٘ي ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٛٞ -14

 وحدة القافٌة.ׄ         وحدة التفعٌلةׄ      وحدة الوزن  ׄ       وحدة البٌتׄ   
 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ ٓيٍٓش حُ٘ؼَ حُلَ ٓخ ػيح:  -15

 االهتمام بالصورة الكلٌةׄ   توظٌف الرمز واألسطورة  ׄ    التأمل فً حقائق الكون والحٌاة ׄ    .التمسك بالوحدة العضوٌةׄ   
 ٓخ ػيح: حُـي٣يٓيٍٓش حُ٘ؼَ  حءحٌَُ٘ ُيٟ ٗؼَ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ هٜخثٚ  -16

 استخدام اللغة الحٌةׄ        االهتمام بالوحدة العضوٌةׄ    استخدام الرمز واألسطورةׄ    االتجاه للحٌاة العامة   ׄ   
 :ػيح ٓخ حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ حُؼ٣ٞ٠ش حُٞكيس ٓٔخص ٖٓ ٢ِ٣ ٓٔخ ًَ  -17

 .ربو ُْذعٙ ثُبء كٙ ٔانًٕعٛوٗ انصٕس رُبعنׄ         شؼٕسٚخ دكوخ كوشح كم رًثم كوشاد ئنٗ انوصٛذح روغٛىׄ   

 ٔانًؼبَٙ األككبس رضبكشׄ    انلبضهخ انًذُٚخ ػٍ انًثم ػبنى كٙ انجذثׄ   

 :ػيح ٓخ حُـي٣يس حُٔيٍٓش ٗؼَحء ُيٟ حُ٘ؼ١َ حُز٘خء ك٢ حُظـي٣ي ٓٔخص ٖٓ ٣ َؼي    ٢ِ٣ ٓٔخ ًَ  -11

سׄ     .انشكهٛخ ٔانجًبنٛبد ةثبألعهٕ االْزًبوׄ    .ٔانوبكٛخ انٕصٌ يٍ انزذشُّ

 .ٔاألعطٕسح انشيض رٕظٛقׄ    .انشؼش٘ ٔانغطش انزلؼٛهخ ٔدذح ػهٗ االػزًبدׄ   

 :ػيح ٓخ حُـي٣يس حُٔيٍٓش ٓٔخص ٖٓ ٣ َؼي    ٢ِ٣ ٓٔخ ًَ  -19

 ٔاألعطٕسح انشيض رٕظٛقׄ    انؼبيخ انذٛبح ئنٗ االرجبِׄ   

 ٔانُٓبٚبد انًٕد ػٍ انذذٚث كثشحׄ    األٔطبٌ ئنٗ انجبسف انذٍُٛׄ   

 :ػيح ٓخ حُـي٣يس حُٔيٍٓش ٓٔخص ٖٓ ٣ َؼي   ٫ ٢ِ٣ ٓٔخ ًَ  -21

 .انجٛبَٛخ ثبنُبدٛخ االْزًبوׄ    .انزُْٛخ انُضػخ ؿهجخׄ   

 انزكشٚبد نًٕطٍ انذٍُٛׄ    .ػُّ ٔانزؼجٛش ثبنٕاهغ االنزصبمׄ   

 

 (https://dardery.site/archives/3383حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 
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 -: حُزيحثَ حُٔظخكش : طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜٞحد ُٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ ر٤ٖ  ؽ

 ٣وٍٞ ٓلٔٞى ى٣ٍٖٝ: -1

 مقّنعيف والتتّار ىّبوا، واليكسوس الخيؿ، رياح ىّبت
 ..بالمنجنيؽ أو بالرمح أسماءىـ وخّمدوا وسافريف،

  سافرواو 
 الصخور مف الزىور يمدُ : عاداتو مف ابريؿ يحرموا لـ

 ًًَ " حٌُّٜٔٞ" ٝ"حُظظخٍ " ٛ٘خ ٤٘٣َ ا٠ُ ٓٔش ٖٓ ٓٔخص حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش ُيٟ ٗؼَحء حُٔيٍٓش حُٞحهؼ٤ش ٢ٛ: 

 .عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ    والخٌال والشعور العاطفة على االقتصارׄ   
 الكون من اإلنسان موقف تصورׄ    التارٌخ من اإلنسان موقف لتشمل تتسعׄ   
 حُٜزٍٞ ػزي ٬ٛف ٣وٍٞ -2

 حجري بوعاء وأتينا
 وخشباً  تراباً  ومألناه

 وجمسنا
 المقدد الخبز نأكؿ

 لفكاىة وضحكنا
 العجوز جدي قاليا

 :٣َ١ن ػٖ حُٔؼـ٤ٔش ح٤ٌ٤ٓ٬ٌُش حُِـش ٤ٓطَس ٖٓ حُظول٤ق حُـي٣يس حُٔيٍٓش ٗؼَحء كخٍٝ

 التفعٌلة على االعتمادׄ           واألسطورة الرمز توظٌفׄ   
   الفنٌة بالوحدة االهتمامׄ     الحٌة اللغة استخدامׄ   
 :حُٜزٍٞ ػزي ٬ٛف ٣وٍٞ -3

 الطرقات فى يعربد الفقر عاينت
 اإلنساف روح وييدـ

 :النفس فسألت
 ؟ أصنع ماذا

 الفقراء جمع أدعو ىؿ
 النقمة سيؼ يمقوا أف

 ؟ الظممة أفئدة فى
 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ ح٠ُٕٔٔٞ ك٢ حُظـي٣ي ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ٧ٓطَح ط٤َ٘

 الحٌة اللغة استخدامׄ    ومشاكلهم الناس هموم وتصوٌر العامة الحٌاة إلى االتجاهׄ   
 المباشر والتنعبٌر والخطابٌة التقرٌرٌة عن البعدׄ    واألسطورة الرمز توظٌفׄ   
 :"حُٜ٘خٍ ٍكَ" ه٤ٜيطٚ ك٢ ح٤ُٔخد ه٤ٜيس -4

 النيار رحؿ
 نار دوف توّىج أفؽ عمى ذبالتو انطفأت إنو ىا
 الّسفار مف سندباد عودة تنتظريف جمست و
 الرعود و بالعواصؼ ورائؾ مف يصرخ البحر و

  يعود لف ىو
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 :حُٞحهؼ٢ ح٫طـخٙ ٗؼَحء ػ٘ي حُ٘ؼَ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ ط٤َ٘ حُٔخروش ح٧ٓطَ ك٢" ٓ٘يرخى" ًِٔش ًًَ

 الحٌة اللغة استخدامׄ    الناس هموم وتصوٌر العامة ةالحٌا إلى االتجاهׄ   
 عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ    واألسطورة الرمز توظٌفׄ   
 :ى٣ٍٖٝ ٓلٔٞى ٣وٍٞ -5

 الرماؿِ  صدر عمى أحبابي أكواخُ 
 ..ساىرْ  األمطار مع وأنا

 الشماؿ مف البريد انتظر الذي عوليس ابف وأنا
 يسافرْ  لـ ولكف’  بّحار ناداه

 الجباؿِ  أعمى وانتحى’  المراكب جـَ ل
 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ حُ٘ؼ١َ حُز٘خء ك٢ حُظـي٣ي ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 المباشر والتنعبٌر والخطابٌة التقرٌرٌة عن البعدׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والموت النهاٌة عن الحدٌث كثرةׄ    العامٌة اللغة استخدامׄ   
 : ح٤ُٔخد ٣ٍٞو -6

 يزاؿ وما ويذىباف الشتاء يحتضف الصيؼ
 الرياح جوانبو في تعوي الميجور كالمنزؿ
 الكئيب الميؿ في ترقاه ال المنيار، كالسمـ

 :اليشكري المنخؿ الجاىمي الشاعر ويقوؿ
َذا َيػػاحُ  َواِ   الَكِسيرِ  اْلَبْيػػػتِ  ِبَجَواِنػػبِ  َتَناَوَحػػػػػػػْت         الرِّ

 :ٛٞ حُٞحهؼ٤ش حُٔيٍٓش ٗؼَحء ػ٘ي حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش ٬ٓٓق ٖٓ ِٓٔلخ ٗٔظ٘ظؾ حًُ٘ٔٞؿ٤ٖ ر٤ٖ حُٔوخٍٗش ه٬ٍ ٖٓ

 والخٌال العاطفة على االقتصارׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والوجدان الفكر بٌن ما جمعتׄ    التراث وإحٌاء والشعور والخٌال العاطفة بٌن ما جمعׄ   
 :حُٜزٍٞ ػزي ٬ٛف ٣وٍٞ -7

 فيؾ الّزماف آخر أذوب وأف
 تشقو اّلتي والجزائر النيؿ يضـ وأف

 والحجر واألوثاب والّزيت
 المفتة عظامي

 المسفمتة الّشوارع عمى
 والّسكؾ األحياء ذرى عمى

 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ حُ٘ؼ١َ حُز٘خء ك٢ حُظـي٣ي ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 واألسطورة الرمز توظٌفׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والموت النهاٌة عن الحدٌث كثرةׄ    العامٌة اللغة استخدامׄ   
 :ى٣ٍٖٝ ٓلٔٞى ٣وٍٞ -1

 السحيؽ الوادي إلى أسرتيـ مف المدينة بَأطفاؿ أَلقى
 الشيطاف، مف الوقتِ  قبؿ ليعود

 ضميرنا نظاـَ  ُخنَّا ىؿ
 مةالجمي ىيميفَ  وعطرَ  البخورَ  إلييفَّ  الضميرُ  كاف
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 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ حُو٤ٜيس ػ٤ِٚ طوّٞ ح١ٌُ ح٤ُٓٞٔو٠ حُز٘خء ١ز٤ؼش ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 واألسطورة الرمز توظٌفׄ    والقافٌة الوزن على المحافظةׄ   
 العامٌة اللغة استخدامׄ    "التفعٌلة"  المتكررة الموسٌقٌة الوحدةׄ   
 :حُلوَحء ػٖ ٗٞٗش كخٍٝم ٣وٍٞ -9 

 ؟ الرجاؿ قمب فى الحزف اىذ فجػر الذى ما
 العقيمةْ  والتواريخ الميالػى آالؼ حزف
 األماف طعـ ومػف الخبز لقمة مف أجدبت
 الحناف دؼء ومف العػارى كسوة مف عريت

 .. األنبياء ودعػاوى
 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ  حُ٘ؼَ ٓلّٜٞ ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 "التفعٌلة"  المتكررة الموسٌقٌة الوحدة على االعتمادׄ              واألسطورة                            الرمز توظٌفׄ   
  الحٌة اللغة استخدامׄ                            عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 :ىٗوَ أَٓ ٣وٍٞ -11

 ”العير تموت مثمما.. الفراش فى أموت“
 ..والنفير أموت،

 ..دمشؽ فى يدؽ
 واألزياء العطور فى الشارع، فى أموت

 ..واألعداء أموت،
 .الحؽ وجو تدوس

 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ ح٠ُٕٔٔٞ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 واألسطورة الرمز توظٌفׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والموت النهاٌة عن الحدٌث كثرةׄ    العامٌة اللغة استخدامׄ   
 
 : ح٤ُٔخد ٣وٍٞ -11

 ياء؟الض أيف أدونيس، أىذا
 القطاؼ؟ وأيف
 تحصد ال مناجؿ
 تعقد ال أزاىر

 !ماء غير مف سوداء مزارع
 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ حُ٘ؼ١َ حُز٘خء ك٢ حُظـي٣ي ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 واألسطورة الرمز توظٌفׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 الموتو النهاٌة عن الحدٌث كثرةׄ    العامٌة اللغة استخدامׄ   
 ٣وٍٞ ػزي حُٞٛخد حُز٤خط٢ ك٢ ه٤ٜيطٚ" ٓٞم حُو٣َش": -12

 

 الشمس، والحمر اليزيمة، والذباب  
 وحذاء جنديٍّ قديـ

 يتداوؿ األيدي، وفالح يحدُِّؽ في الفراغ:
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 في مطمع العاـ الجديد
 يداي تمتمئاف حتما بالنقود
 وسأشتري ىذا الحذاء

 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ ٕٔٞح٠ُٔ ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ح٧ٓطَ ط٤َ٘

 واألسطورة الرمز توظٌفׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والموت النهاٌة عن الحدٌث كثرةׄ    العامٌة اللغة استخدامׄ   
 ٣وٍٞ حُ٘خػَ أَٓ ىٗوَ: -13

 شقيقتي " رجاء " ماتت و ىي دوف الثالثة .
 و عندما أدخؿ بيو بيتنا الصامت

 أنسى بأّنيا ماتت ..
 . رّبما نامت ..أقوؿ 

 أدور في الغرؼ .
 و عندما تسألني أّمي بصوتيا الخافت
 أرى األسى في وجييا الممتقع الباىت

 و أستبيف الكارثة !
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ ٢ٛٝ:

       استخدام األلفاظ العامٌة واألجنبٌة  ׄ        .التعبٌر عن الواقع بتناقضاتهׄ   

  اختالف عدد التفعٌالت فً كل سطر ׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 ٣وٍٞ حُ٘خػَ أَٓ ىٗوَ:  -14

 

 أوديب عاد باحثا عف المذيف ألقيناه لمردى
 نحف الّمذاف ألقياه لمردى
 وىذه المّره لف نضيعو

 ولف نتركو يتوه
 ناديو

 قولي إّنؾ أّمو التي ضنت عميو بالدؼء
 :حُٞحهؼ٤٤ٖ ُيٟ حُ٘ؼ١َ حُز٘خء ك٢ حُظـي٣ي ٓٔخص ٖٓ ٓٔش ا٠ُ حُٔخروش ٓطَح٧ ط٤َ٘

 واألسطورة الرمز توظٌفׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والموت النهاٌة عن الحدٌث كثرةׄ    استخدام القصة وسٌلة للتعبٌرׄ   

 ٣وٍٞ ػزي حُٞٛخد حُز٤خط٢: -15

 قالت: المغوؿ قادموف
 قمت: نعـ

 تيـ قبؿ سنوات بعيدةفمقد رأي
 يقتحموف أسوار المدينة

 وىا أنا
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 أراىـ اآلف
 يقتحموف أسوار بغداد مف جديد

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

         انزجشثخ انشؼشٚخ رشًم يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ       انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ         طبٌانذٍُٛ انجبسف نألٔׄ   
 ٣وٍٞ حُ٘خػَ أَٓ ىٗوَ:  -16

 

 عيد بأى حاؿ عدت يا عيد؟“  
 بما مضى؟ أـ ألرضي فيؾ تيويد؟
 "نامت نواطير مصر" عف عساكرىا

 وحاربت بداًل منيا األناشيد!
 ناديت: يا نيؿ ىؿ تجري المياه دماً 

 لكى تفيض، ويصحو األىؿ إف نودوا؟
 ”يا عيد؟ عيد بأى حاؿ عدت

 قاؿ المتنبي: 
ـْ ِبػَأْمػٍر ِفػيػَؾ تَػْجػِديػدُ    ػػاٍؿ ُعػػْدَت َيػا ِعػيػدُ ػػػػػػػػػِعػػيػػٌد ِبػػَأيَّػػِة حَ   ِبػَمػا َمػَضػى َأ

 ػاِقيدُ ػػَ َفػَقػْد َبػِشػْمػَف َوَمػا تَػْفػَنػى اْلػَعػن   َنػاَمػْت َنػَواِطػيػُر ِمػْصػٍر َعػْف ثَػَعػاِلِبَيا
 

 :ٛٞ حُٞحهؼ٤ش حُٔيٍٓش ٗؼَحء ػ٘ي حُ٘ؼ٣َش حُظـَرش ٬ٓٓق ٖٓ ِٓٔلخ ٗٔظ٘ظؾ حًُ٘ٔٞؿ٤ٖ ر٤ٖ حُٔوخٍٗش ه٬ٍ ٖٓ

 والخٌال العاطفة على االقتصارׄ    عنه والتعبٌر بالواقع االلتصاقׄ   
 والوجدان الفكر بٌن ما جمعتׄ    التراث وإحٌاء والشعور والخٌال العاطفة بٌن ما جمعׄ   
 :"ٗ٘ٞىٙ حُٔطَ ه٤ٜيطٚ "أ ح٤ُٔخد ك٢  : ٣و17ٍٞ

 في كؿ قطرٍة مف المطرْ 
 حمراُء أو صفراء مف أجنَّة الزََّىْر.
 وكّؿ دمعٍة مف الجياع والعراةْ 
 وكّؿ قطرٍة ُتراؽ مف دـ العبيدْ 

 فيي ابتساـٌ في انتظاِر مبسـ جديدْ 
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

       استخدام اللغة الحٌة  ׄ        .عن الموت والنهاٌات الحدٌثׄ   

 توظٌف الرمز واألسطورة ׄ           التعبٌر عن آالم الناسׄ   
 : ح٤ٓ٧َ حُٔظٍٔٞ" ه٤ٜيطٚ" ك٢ أكٔي ػزي حُٔؼط٢ كـخ١ُ: ٣وٍٞ 11

 

 أقفرت اآلف شوارع المدينة
 وانفضّ  عنؾ الناسّ  أييا األمير

 فاحمؿ بقاياؾ الثمينة
 مؿ تماثيؿ األميرة السجينةواح
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 واذىب .. فقد جاء ترامنا األخير !
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

         انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ        انزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   
 ٍٞ ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ " حُلِٕ":: ٣و19

 قروْش  يورجعت بعد الظير فى جيب
 فشربت شايًا فى الطريؽ

 يورتقت نعم
 والصديؽ يولعبت بالنرد الموزع بيف كف

 و ساعتيفأقؿ ساعة 
 و عشرتيفأقؿ عشرة 
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

         انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ        د.انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ           اعزخذاو انهـخ انذٛخׄ   
 
 ":ٍإ٣خ : ٣وٍٞ ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ " 21

 

 في كؿ مساء،
  حيف تدؽ الساعة نصؼ الميؿ،

 وتذوي األصوات
 أتداخؿ في جمدي أتشرب أنفاسي

 ائطو أنادـ ظمي فوؽ الح
 أتجوؿ في تاريخي، أتنزه في تذكاراتي

 أتحد بجسمي المتفتت في أجزاء اليـو الميت
 تستيقظ أيامي المدفونة في جسمي المتفتت

 
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

       استخدام األلفاظ العامٌة واألجنبٌة  ׄ        .التعبٌر عن الواقع بتناقضاتهׄ   

 اختالف عدد التفعٌالت فً كل سطر  ׄ          توظٌف الرمز واألسطورة ׄ  
 
 : ٣وٍٞ ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ " أؿ٤٘ش ُِ٘ظخء":21

  

 في زحمة المدينة المنيمرة
 أموت ال يعرفني أحد
 أموت ال يبكي أحد

 وقد ُيقاؿ بيف صحبي في مجامع المسامرة
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 مجمسو كاف ىنا و قد عبر
 فيمف عبر

 اهلل يرحُموُ 
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

 انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخ        ׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ        انزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   
 ك٢ ه٤ٜيطٚ " أكِحٕ ك٢ ح٧ٗيُْ": ٣وٍٞ ِٗحٍ هزخ٢ٗ: 22

: 

 ِت تسأليَف عف إسبانَيوْ كتب
 عف طارٍؽ ، يفتُح باسـ اهلل دنيا ثانيْو..

 عف ُعْقبة بف نافعٍ 
 يزرُع َشْتَؿ نخمٍة ..
 في قمب كؿِّ رابَيَو ..
 سألِت عف ُأميٍَّة ..

 سألِت عف أميرىا معاوية ..
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

 

         انزجشثخ انشؼشٚخ رشًم يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ       ُٓبٚبد.انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ       انزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   
 ":حُط٣َن ا٢ُ ح٤ُٔيسك٢ ه٤ٜيطٚ " ٣وٍٞ أكٔي ػزي حُٔؼط٢ كـخ١ُ:: 23

 يا عـّ.. 
 مف أيف الطريْؽ؟

 أيف طريؽ 'السيدة'؟
ْْ  أيمْف قميال، ثـ أيسر يا   بَنٌي

 قاؿ.. ولـ ينظر إليٌ 
 وسْرت يا ليَؿ المدينة
 أرقرؽ اآلَه الحزينة
 َأجّر ساقي المجيدة

 لمسيدة
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

 

         انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ         .اعزؼًبل انهـخ انذٛخׄ   

 .رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ        انزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   
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 ":1956ٍإ٣خ ك٢ ػخّ : ٣وٍٞ ريٍ ٗخًَ ح٤ُٔخد ك٢ ه٤ٜيطٚ " 24

 

 أييا الصقر اإلليي الغريب
 أييا المنقض مف أولمب في صمت المساء

 رافعا روحي ألطباؽ السماء
 جريحا (غنيميدا)رافعا روحي 

 صالبا عيني تموزا مسيحا
 أييا الصقر اإلليي ترّفؽ

 تتمزؽإف روحي 
 

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

 

 انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخ        ׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ           اعزخذاو انهـخ انذٛخׄ   
 ":َٓػ٤ش ٍؿَ طخكٚ: ٣وٍٞ ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ " 25

 

 ه كمما رسا بَي الصباح في بحيرة العذابأرا
 أجمع في الجراب

 بضع لقيمات تناثرت عمى شطوطيا التراب
 ألقى بيا الصبياف لمدجاج و الكالب
 و كنت إف تركُت لقمة أنفُت أف ألمُّيا

 يمقطيا، يمسحيا في كمِّوِ 
 يبوسيا
 يأكميا
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

         انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.  ׄ  

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ       ًْٕٔيٓىانزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   
 ك٢ ه٤ٜيطٚ " ٗ٘ن َُٛحٕ ": : ٣وٍٞ ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ 26

 مر زىراف بظير السوؽ يوًما
 واشترى شااًل منمنـ

 ؿ تركي معمـومشى يختاؿ عجًبا مث
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

 انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخ        ׄ        اعزخذاو انهـخ انذٛخ.ׄ   

 .رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ             انزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   
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 ": ك٢ ه٤ٜيطٚ " حٍُ٘ٔٞ : ٣وٍٞ ٓلٔٔي ارَح٤ْٛ أرٞ ٓ٘ش 27

 

 النسوُر الطميقُة في األفِؽ .. 
 تعرُؼ مصَرَعيا ..

ُدىا ..  والعيوَف التي تَتَرصَّ
 والنِّصاَؿ التي تتعاَقُب ..

 خمَؼ النِّصاْؿ ..
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

   انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخ      ׄ        اعزخذاو انهـخ انذٛخ.ׄ   

 رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ             انزؼجٛش ػٍ آالو انُبط  ׄ   

 ": حُوَٜ ٝحٌُٞمك٢ ه٤ٜيطٜخ " ٗخُى ح٬ُٔثٌش : طوٍٞ 21

 

 فكنوز الغني يجمعيا الفاّلح
 في عمره الشقي الكسير 

 ذلؾ الكادح المّعذب في القرية
 بيف المحراث والناعور 

 كّؿ صيؼ يسقي البساتيف تحت الشػػمس
 صر ىاجع وسنافوالق 

 ئفيو يمقي البذور والمترؼ اليان
 يجني وتشيد األحزاف 

 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

 انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخ        ׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 األعطٕسحرٕظٛق انشيض ٔׄ        ٔيشبكهٓىانُبط  ًْٕوانزؼجٛش ػٍ ׄ   
 ":٤ٛٝش ٖٓ ٓلظ٠َ: ٣وٍٞ ريٍ ٗخًَ ح٤ُٔخد ك٢ ه٤ٜيطٚ " 29

 أنا قد أموت غدًا ، فإّف الداء يقرض ، َغيَر واِف ،
 حباًل يشّد إلى الحياة حطاـ جسـِ مثؿِ دارِ 

 نخرْت جوانبيا الرياُح وسقفيا سيؿ القطاِر ،
 يا أخوتي المتناثريف مف الجنوب إلى الشماؿِ 

 وؿ وبيف عالية الجباِؿ ،بيف المعابر والسي
 أبناء شعبي في قراه وفي مدائنو الحبيبة ...

ـَ العراِؽ ...  ال تكفروا ِنَع
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ ح٠ُٕٔٔٞ

         انزؼجٛش ػٍ يٕهق اإلَغبٌ يٍ انزبسٚخׄ        انذذٚث ػٍ انًٕد ٔانُٓبٚبد.ׄ   

 .رٕظٛق انشيض ٔاألعطٕسحׄ          انزؼجٛش ػٍ آالو انُبطׄ   
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 : ٣وٍٞ كخٍٝم ٗٞٗش ك٢ ه٤ٜيطٚ " ٓي حُزلَ":31

   

 جثـ الحزف عمى كؿ البيوت
 وتدلى مف خيوط العنكبوت

 وجو إنساف
 تغشيو ارتعاشات ورعب وابتياؿ

 وبعينيو سؤاؿ
 طٔؼَ ح٧ر٤خص ٓٔش  ٖٓ ٓٔخص حُٔيٍٓش حُـي٣يس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘

       استخدام األلفاظ العامٌة واألجنبٌة  ׄ        .تناقضاتهالتعبٌر عن الواقع بׄ   

 اختالف عدد التفعٌالت فً كل سطر  ׄ          توظٌف الرمز واألسطورةׄ   

 (https://dardery.site/archives/3383حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 
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 الرواٌة ؟ ما مفهوم  -ٔس
الرواٌة نوع خاص من القصة ذاك أن القصة بمعناها العام تعنً حكاٌة حدث أو أحداث ٌقوم بها شخصٌات من  تعرٌفها:

 البشر أو غٌر البشر وسواء تعٌن فٌها الزمان والمكان أو كانا غٌر معلومٌن كما أنها لٌست مقٌدة بنوع خاص من اللغة .

 ؟ناصر القصة ؟ وما نتٌجة ذلك ؟ وما االسم الذى أطلق علٌها ما التغٌرات التى طرأت على ع -ٕس

العناصر السابقة التً تتكون منها القصة بؤن أصبحت جمٌعها تحاكً الواقع المعٌش خصها نقاد  مع تغٌرات طرأت على

لقرن الثامن " وشاع هذا االسم علما علٌها منذ النصف األخٌر من ا novelاألدب ومإرخوه فً إنجلترا باسم الرواٌة " 

 عشر .

 ما المقصود بمحاكاة الواقع فى الرواٌة ؟  -ٖس

المقصود بمحاكاة الواقع أن األحداث أصبحت من قبٌل ما ٌقع فً الواقع المعٌش حتى وإن كانت متخٌلة وأن األشخاص من 

شخاص ٌتحركون فً بٌبة محددة طٌنة البشر الذٌن ٌعٌشون بٌننا ولٌسوا كابنات خرافٌة ال عالقة لها بدنٌا الواقع وهإالء األ

من بٌبة اجتماعٌة معروفة كمدٌنة القاهرة مثال أو حً من أحٌابها أو قرٌة من قرى الرٌف واألحداث تقع فً زمن معلوم ٌدل 

علٌه من خالل أحداث تارٌخٌة معروفة أو بذكر أزمنة معٌنة كالعام  أو الشهر أو حتى الٌوم فً تضاعٌف السرد وأخٌرا فإن 

 الذي أصاب اللغة ٌتمثل فً أنها أصبحت من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة . التغٌر

 وضح التغٌر الذي أصاب لغة الرواٌة ؟ -ٗس

 التغٌر الذي أصاب اللغة ٌتمثل فً أنها أصبحت من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً الحٌاة الٌومٌة.

 ما حجم الرواٌة ؟ -٘س

  بٌا ال ٌقل فً رأي بعض النقاد عن ثالثٌن ألف كلمة أما حدها األقصى فال نهاٌة له .أن تكون ذات حجم كبٌر نس

 متى ظهرت الرواٌة فً أدبنا العربً ؟ وما االرواٌة الرابدة فٌه ؟  -ٙس

د حسٌن لم تظهر الرواٌة بمعناها الفنً فً أدبنا العربً إال فً أوابل القرن العشرٌن ومن الرواٌات الرابدة رواٌة زٌنب لمحم

  9ٖٔٔ( التً صدرت سنة 9٘ٙٔ: 888ٔهٌكل باشا )

 وما دور نجٌب محفوظ  فى هذا الفن ؟ وما أشهر رواٌاته ؟ "وضح موقف الكتاب من فن "الرواٌة  -7س

( ذروة اإلبداع فٌه حتى حصل على ٕٙٓٓ: 9ٔٔٔحظً هذا الفن بإقبال عدد كبٌر من الكتاب علٌه وبلغ به نجٌب محفوظ )

 ( .السكرٌة – الشوق قصر -ومن أشهر أعماله الثالثٌة )بٌن القصرٌن  988ٔالعالمٌة فً األدب عام جابزة نوبل 

 (https://dardery.site/archives/6821حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

 (الرواٌةتدرٌبات على ) 

 ٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:أ)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )         . حَُٝح٣ش ٗٞع هخٙ ٖٓ حُوٜش .1

 ( )       ك٢ حُوٜش رٔلٜٜٞٓخ حُؼخّ طٌٕٞ حُ٘و٤ٜخص ر٣َ٘ش ٫ ؿ٤َ. .2

 ( )      طؼ٤ٖ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ك٢ حُوٜش رٔلٜٜٞٓخ حُؼخّ أَٓ ١ٍَٟٝ . .3

 ( )        حُوٜش رٔلٜٜٞٓخ حُؼخّ طظطِذ ٗٞع هخٙ ٖٓ حُِـش. .4

 ( )      وٜش ٢ٛ حُليع ٝحُ٘و٤ٜخص ٝحُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝحُِـش.ػ٘خَٛ حُ  .5

 ( )       حُظـ٤َحص حُظ٢ ١َأص ػ٠ِ حُوٜش ؿؼِظٜخ طلخ٢ً حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ. .6

 ( )  ػ٠ِ حُوٜش حُظ٢ طلخ٢ً ػَٜ٘ٛخ حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ. novelأ١ِن ٗوخى ح٧ىد ٝٓئٍهٞٙ ك٢ كَٗٔخ حْٓ  .7

 ( )        َ٘.ك٢ حُوَٕ حُٔخرغ ػ novelٗخػض ط٤ٔٔش حُوٜش د  .1
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 ( )   . حُٔوٜٞى رخ٧كيحع حُظ٢ طلخ٢ً حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ طِي ح٧كيحع حُٞحهؼ٤ش ؿ٤َ حُٔظو٤ِش .9

 ( )      . ح٧ٗوخٙ ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ ٤١٘ش حُزَ٘ ح٣ٌُٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ر٤٘٘خ .11

 ( )      طلي٣ي حُز٤جش حٌُٔخ٤ٗش ك٢ حَُٝح٣ش ٣ـؼِٜخ طلخ٢ً حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ. .11

 ( )       ٖ ح١ٌُ طٔظـَهٚ ك٢ هَحثظٜخ .حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣ش ٛٞ حُِٓ .12

 ( )    . ٣ٌٖٔ طلي٣ي حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ ه٬ٍ ح٩ٗخٍس ا٠ُ كيع طخ٣ٍو٢ ٓؼَٝف .13

 ( )     ٫ ٣ِـؤ ًخطذ حَُٝح٣ش ا٠ُ ًًَ حُِٖٓ َٛحكش ٝحُ٘ٚ ػ٠ِ حُؼخّ أٝ حَُٜ٘ أػ٘خء حَُٔى. .14

 ( )     . ح٤ٓٞ٤ُشُـش حَُٝح٣ش طلخ٢ً حُِـش حُظ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ حُ٘خّ ك٢ ٓوخ١زخطْٜ  .15

 ( )    حٓظويحّ ُـش ٖٓ هز٤َ  حُِـش  حُظ٢ ٣ظوخ١ذ رٜخ حُ٘خّ ٣ٜيف ا٠ُ ٓلخًخس حُٞحهغ .16

 ( )     ظَٜص حَُٝح٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٌٓ٘ حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘. .17

  ( )       ٖٓ حَُٝح٣خص حَُحثيس ٍٝح٣ش ٣ُ٘ذ ُٔئُلٜخ ٗـ٤ذ ٓللٞظ . .11

 ( )       حُؼوي حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘.ٛيٍص ٍٝح٣ش ٣ُ٘ذ ك٢  .19

 ( )           َُِٝح٣ش كي أه٠ٜ ٫ طظـخٝٙ . .21

 ( )        حُلي ح٧ى٠ٗ ١٧ ٍٝح٣ش ٫ ٣وَ ػٖ ػ٬ػ٤ٖ أُق ًِٔش .21

 ( )         أهزَ حٌُظخد حُؼَد ػ٠ِ ًظخرش حَُٝح٣ش  . .22

 ( )      . ٖٓ أرَُ ًظخد حَُٝح٣ش ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٗـ٤ذ ٓللٞظ .23

 ( )      .  ّ 2116ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػ٠ِ ؿخثِس ٗٞرَ ك٢ ح٧ىد ٓ٘ش كَٜ  .24

 ( )    ح٣ٌَُٔش(. –هَٜ حُ٘ٞم  –أَٜٗ أػٔخٍ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٢ٛ حُؼ٬ػ٤ش ) ر٤ٖ حُو٣َٜٖ  .25

 (https://dardery.site/archives/6821حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

 -: البدابل المتاحة ا ٌلً مما بٌن : تخٌر اإلجابة الصواب لم ب
 ٓلّٜٞ حَُٝح٣ش ٛٞ: -1

  لٞحٍحُهٜش طٔؼ٤ِ٤ش طؼَٝ كٌَسً أٝ ًٟٓٞٞػخ ه٬ٍ ׄ      ػَٔ ك٢٘ ٓلٌْ حُز٘خء  ׄ   

 كٌخ٣ش كيع أٝ أكيحع طوّٞ رٜخ ٗو٤ٜخص ٖٓ حُزَ٘ أٝ ؿ٤َ حُزَ٘ׄ      ٗٞع هخٙ  ٖٓ حُوٜشׄ   

 :             ِن ػ٠ِ حُوٜش رٞحٓطش( ٛٞ ح٫ْٓ ح١ٌُ أnovel١ٜٓطِق حَُٝح٣ش ) -2

    حٗـِظَٗوخى ح٧ىد ٝٓئٍهٞٙ ك٢ ׄ       ٗوخى ح٧ىد ٝٓئٍهٞٙ ك٢ كَٗٔخ ׄ   

 أ٣ٌَٓخٗوخى ح٧ىد ٝٓئٍهٞٙ ك٢ ׄ       ٤ٍٓٝخٗوخى ح٧ىد ٝٓئٍهٞٙ ك٢ ׄ   

 ك٢ حُلظَس: (novelحَُٝح٣ش ) ٗخع  ح٫ْٓ ح١ٌُ أ١ِن ػ٠ِ حُوٜش ٝٛٞ  -3

    ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ حُؼخ٢ٗحُٜ٘ق ׄ          وَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ حُٜ٘ق ح٧ٍٝ ٖٓ حُׄ   

  حُؼ٣َٖٖ٘ٓ حُوَٕ  حُؼوي حُؼخ٢ٗ ׄ           ػَ٘ حُظخٓغٖٓ حُوَٕ  حُؼخ٢ٗحُٜ٘ق ׄ   

 : ٖٓ حُظـ٤َحص حُظ٢ ١َأص ػ٠ِ حُوٜش رٔؼ٘خٛخ حُؼخّ ٝؿؼِض حُ٘وخى ٣طِوٕٞ ػ٤ِٜخ حْٓ حَُٝح٣ش  -4

  ٟٝٞف ػ٘خَٛ حُل٢ٌׄ                                   طؼيى ػ٘خَٛ حُوٜشׄ   

 ٓلخًخس ػ٘خَٛ حُوٜش ُِٞحهغ حُٔؼ٤ٖׄ    طؼيى حُ٘و٤ٜخص.                                                              ׄ   

 ِٞحهغ ك٠ حَُٝح٣ش: ح٧كيحع ُ حُٔوٜٞى رٔلخًخس   -5

       ًٕٞ ح٧كيحع ؿ٤َ ٓظو٤ِش ׄ                        ًٕٞ ح٧كيحع ٝحهؼ٤شׄ   

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ.ׄ     ح٧كيحع ٖٓ هز٤َ ٓخ ٣وغ ك٢ حُٞحهغ كظ٠ ٝإ ًخٗض ٓظو٤ِشًٕٞ ׄ   

 : حُ٘و٤ٜخص ك٢ حَُٝح٣ش   -6

      ٗو٤ٜخص هَحك٤ش ٫ ػ٬هش ُٜخ رخُٞحهغ ׄ              ٖٓ ٤١٘ش حُزَ٘ ح٣ٌُٖ ٗظؼخَٓ ٓؼْٜׄ   

  ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزنׄ                   ٗو٤ٜخص ر٣َ٘ش ٝؿ٤َ ر٣َ٘شׄ   

 حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣ش ٣ٌٕٞ  : -7

 ًًَ ح٧ُٓ٘ش حُٔؼ٤٘ش ك٢ ػ٘خ٣خ حَُٔىٓؼِٞٓخ ٣ٝظْ ׄ      ٓؼِٞٓخ ٣ٝظْ طلي٣يٙ ٖٓ ه٬ٍ ح٧كيحع حُؼخ٣ٍو٤ش حُٔؼَٝكشׄ   

 .                        ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗׄ         .     ؿ٤َ ٓؼِّٞ ٫ٝ ٣ظْ طلي٣يٙׄ   

 َُٝح٣ش ٫ ٣وَ ػٖ:كـْ ح -1

 أٍرؼ٤ٖ أُق ًِٔش.ׄ         ػ٬ػ٤ٖ أُق ًِٔشׄ         ػ٣َٖ٘ أُق ًِٔش ׄ     حػ٢٘ ػَ٘س  أُق ًِٔش ׄ   
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 حُلي ح٧ه٠ٜ َُِٝح٣ش ٛٞ  : -9

 ٫ كي ُٜخׄ          هٕٔٔٞ أُق ًِٔش ׄ                 . أٍرؼٕٞ أُق ًِٔشׄ     . ػ٬ػٕٞ أُق ًِٔش  ׄ   

   ٢ٛ ُـش حُِـش ك٢ حَُٝح٣ش -11

 من قبٌل ما ٌتخاطب به الناس فً حٌاتهمׄ          رمزٌة خاصةׄ        مجازٌة موحٌةׄ      تراثٌة قوٌةׄ   
 ك٢: ظَٜص حَُٝح٣ش ك٢ أىر٘خ حُؼَر٢  -11

بداٌات القرن ׄ        منتصف القرن التاسع عشر ׄ        بداٌات القرن التاسع عشرׄ     .منصف القرن الثامن عشر ׄ   
 ٌنالعشر
 ٖٓ حَُٝح٣خص حَُحثيس ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٍٝح٣ش : -12

 . زٌنبׄ           سنتها الجدٌدةׄ            فً القطارׄ     ملك القطن   ׄ   
 :ٓٞهق حٌُظخد حُؼَد ٖٓ كٖ حَُٝح٣ش  -13

 ب علٌهمن الكتا كبٌرإقبال عدد ׄ     إقبال عدد محدود من الكتاب علٌهׄ       محاربتهׄ     .اإلعراض عنه   ׄ   
 : ٛيٍص ٍٝح٣ش ٣ُ٘ذ ٓ٘ش -14

 م.9ٔٗٔׄ           م9ٖٔٔׄ      م9ٕٔٔׄ         م9ٔٔٔׄ   
 رِؾ رلٖ حَُٝح٣ش هٔش ح٩ريحع ٝكَٜ ػ٠ِ ؿخثِس ٗٞرَ:  -15

 محمد تٌمور ׄ      نجٌب محفوظ  ׄ       ٌوسف إدرٌسׄ     .محمد حسٌن هٌكلׄ   
 

 

 (https://dardery.site/archives/6821حَُحر٢     حٟـ٢  ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 
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 ما مفهوم القصة القصٌرة؟ -ٔس
 أو هً: عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء. القصة القصٌرة: شكل فنً من أشكال القصة ٌتمٌز بقصره، وٌدل علً ذلك اسمها.

 نشؤة القصة القصٌرة : -ٕس
ن التاسع عشر فً روسٌا وأمرٌكا ثم بعد ذلك فً فرنسا وانجلترا وغٌرهما ، وتطورت فً القرن بزغت فً منتصف القر

 العشرٌن فتعددت اتجاهاتها وكثر كتابها .

 .وضح ذلك من حٌث زمن القراءة، والحجمالمرونة  ممٌزات القصة القصٌرة  من -ٖس
 ع دقابق وقد ٌتضاعف فٌبلغ الساعتٌن من حٌث زمن القراءة: قد تقرأ فً زمن ٌصل فً حده األدنى إلى بض

من حٌث الحجم: قد تكون فً أقل من ألف كلمة فً حٌن ٌصل حدها األقصى إلى اثنً عشر ألف كلمة فإن زادت على ذلك 

 حتى ثالثٌن ألف كلمة عدت رواٌة قصٌرة .

 تكلم عن تؤثٌر طبٌعة البناء الفنً فى كل من القصة القصٌرة والرواٌة. -ٗس
 :الرواٌة 

الرواٌة تقدم حٌاة كاملة لشخصٌة واحدة أو عدة حٌوات لشخوص متعددٌن: وهً حٌاة أو حٌوات تتشابك وقد تتوازى 
 وتتقاطع مع شخصٌات أخرى تضمها الرواٌة . 
 وتمتد بها الزمن جمٌعا فٌصل إلى عدة أعوام .

 كما تتعدد األماكن التً تتحرك فٌها .
قد ٌتابع بعض الشخصٌات أو بعض األشٌاء  -من أجل محاكاة الواقع واإلٌهام به  -ب تتصف لغة السرد فٌها باإلسهاب فالكات

أو المناظر وٌصفها وصفا شامال دقٌقا إلى حد ٌبلغ حد اإلمالل أحٌانا ، ولهذا ٌمكن حذف بعض المشاهد أو المقاطع الحوارٌة 
 دون أن ٌختل بناء العمل الروابً أو ٌتؤثر على نحو ملحوظ .

صٌرة :القصة الق 

    محدودة الشخصٌات.             -ٔ

 قلٌلة األحداث  -ٕ

  قصٌرة المدى الزمنً غالبا                        -ٖ

والتعبٌر فٌها غاٌة اإلٌجاز فكل وصف مقصود وكل عبارة لها داللتها حتى إن واحدا من أبرز كتابها وهو الكاتب  -ٗ

 ٌمكن حذف جملة أو عبارة بل كلمة من القصة القصٌرة دون أن ٌتؤثر بناإها وقد األمرٌكً " إدجار ألن بو " ذهب إلى أنه ال

 ٌكون ذلك من قبٌل المبالغة والحرص على إحكام البناء ولكنها مبالغة ال تنفً األصل

 ما الغاٌة الفنٌة للقصة القصٌرة؟ وفٌم تتمثل؟ وكٌف تإدى ؟ -٘س.  
لكنه بدال من أن ٌقدم أٌا منها بصورة تقرٌرٌة ، أو مغزى، أو انطباع خاص  : فكرة، تتمثل فً توصٌل رسالة إلى المتلقً 

مباشرة ٌعزف عنها القارئ أو ال ٌولٌها اهتمامه ٌجسده فً حكاٌة قصصٌة تحاكً واقع الحٌاة فتجذبه إلى متابعتها والتؤمل 

 فٌها، والتفكٌر فٌما توحً به .

 لقصٌرة ؟ وما أهم األعمال القصصٌة الرابدة فى أدبنا العربى الحدٌث ؟متى عرف أدبنا العربى الشكل الفنى للقصة ا -ٙس
عرف األدب العربً هذا الشكل الفنً من أشكال القصة القصٌرة خالل العقد الثانً من القرن العشرٌن .ومن األعمال الرابدة 

 فً هذا المجال قصة " سنتها الجدٌدة " للكاتب اللبنانً مٌخابٌل نعٌمة .
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 .عن مراحل تطور القصة القصٌرةتحدث  -7س
فً  9ٔٗٔمن األعمال الرابدة فً هذا المجال قصة " سنتها الجدٌدة " للكاتب اللبنانً مٌخابٌل نعٌمة وقد ظهرت سنة 

وظهرت فً العام نفسه  9ٔ7ٔمجموعته التً عنوانها " كان ما كان " وقصة " فً القطار " لمحمد تٌمور التً كتبها 

 اه العٌون " ضمن مجموعة " ما تر

 وفً أثر هذا الكاتب مضى نفر آخر من الكتاب فً مصر من أمثال شحاتة عبٌد وعٌسى عبٌد وطاهر الشٌن 

ثم أخذت تتطور على أٌدي عدد من الكتاب فً األجٌال الالحقة وعلى رأسهم نجٌب محفوظ وٌوسف إدرٌس وٌوسف 

 الشارونً وصنع هللا إبراهٌم وبهاء طاهر وغٌرهم .

 العنصر الحاسم بٌن الراوٌة والقصة القصٌرة؟ما  -8س 
ج: هذا العنصر هو " القصر " وهو ٌرجع إلً طبٌعة البناء الفنً منهما الذي ٌإثر بدوره علً الشكل المكتوب الذي تظهر 

 فٌه كلتاهما.

 ابً أو تؤثره ؟هل ٌمكن لكاتب الرواٌة أن ٌحذف بعض المشاهد أو المقاطع الحوارٌة دون اختالل بناء العمل الرو -9س
ج: نعم ٌمكن ذلك ألن كاتب الرواٌة من أجل محاكاة الواقع واإلٌهام قد ٌتابع بعض الشخصٌات أو بعض األشٌاء أو المناظر 

 و ٌصفها وصًفا شامالً دقًٌقا إلً حد ٌبلغ اإلمالل أحٌاًنا، ولذلك فالحذف ال ٌخل بالعمل األدبً هنا.

 ة اختصاًرا للقصة الطوٌلة ؟هل ٌمكن أن نعتبر القصة القصٌر -ٓٔس
ج: ال ٌمكن ذلك كما ٌتوهم بعض القراء، وإنما هً عمل فنً ٌتمٌز بإحكام البناء، ولهذا تكون محدودة الشخصٌات قلٌلة 

 األحداث، قصٌرة المدي الزمنً موجزة التعبٌر " نظرة " لٌوسف إدرٌس . 

 (https://dardery.site/archives/6819   حٟـ٢  حَُحر٢  ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ  

 (القصة القصٌرةتدرٌبات على ) 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )      . حُوٜش حُو٤َٜس: ٌَٗ ك٢٘ ٖٓ أٌٗخٍ حُوٜش ٣ظ٤ِٔ روَٜٙ .1

 ( ) ِظَ ٝكَٗٔخ ٝحٗظوِض ا٠ُ ٤ٍٓٝخ ٝأ٣ٌَٓخحٗـك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس  رِؿض  .2

 ( )   ٜٗيص حُوٜش حُو٤َٜس ططٍٞح ًز٤َح ك٢ ريح٣خص حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ك٤غ طؼيىص حطـخٛخطٜخ . .3

 ( )      طظ٤ِٔ حُوٜش حُو٤َٜس رخَُٔٝٗش ٖٓ ك٤غ حُلـْ ُٖٝٓ حُوَحءس. .4

 ( )     . هي طٌٕٞ حُوٜش حُو٤َٜس أهَ ٖٓ أُق ًِٔش ٝهي طَٜ ا٠ُ ػ٬ػ٤ٖ أُق ًِٔش  .5

 ( )       طٔظـَم رؼٞ حُوٜٚ حُو٤َٜس ػيس ٓخػخص ٬ُٗظٜخء ٖٓ هَحءطٜخ. .6

 ( )   حُوٜش حُو٤َٜس هي طظ٘خٍٝ ك٤خس ًخِٓش ُ٘و٤ٜش أٝ ػيس ك٤ٞحص ًخِٓش ُ٘وٞٙ ٓظؼيى٣ٖ. .7

 ( )      حُِٖٓ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ٓليىٝى ٌُٝ٘ٚ ٣ٔظي ك٢ حَُٝح٣ش ُؼيس أػٞحّ. .1

 ( )     . س  أًؼَ ٖٓ حُ٘و٤ٜخص ك٢ حَُٝح٣شحُ٘و٤ٜخص ك٢ حُوٜش حُو٤َٜ .9

 ( )        . طظ٤ِٔ ُـش حَُٔى  ك٢ حَُٝح٣ش رخ٩ٜٓخد  .11

 ( )      ٣ٌٖٔ كٌف رؼٞ حُٔ٘خٛي ٝحُٔوخ١غ حُلٞح٣ٍش ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس. .11

 ( )        حُوٜش حُو٤َٜس  ػَٔ ك٢٘ ٣ٔظخُ ربكٌخّ حُز٘خء . .12

 ( )   . ٌَ ٝٛق ٓوٜٞى ًَٝ ػزخٍس ُٜخ ى٫ُظٜخؿخ٣ش ح٣٩ـخُ ك ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ك٢حُظؼز٤َ  .13

 "أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ كٌف ؿِٔش أٝ ػزخٍس رَ ًِٔش ٖٓ حُوٜش حُو٤َٜس ىٕٝ إٔ ٣ظؤػَ ر٘خإٛخهٍٞ اىؿخٍ أُٖ رٞ :"  .14

 ( )             ٓزخُـش ٫ ط٘ل٢ ح٧َٛ. 

 ( )    . ٣ويّ ًخطذ حُوٜش حُو٤َٜس ا٠ُ حُٔظِو٢ ٍٓخُش رٍٜٞس طو٣َ٣َش ٓزخَٗس .15

 ( )   حَُٓخُش ك٢ كٌخ٣ش ه٤ٜٜش طلخ٢ً حُٞحهغ طـؼَ حُوخٍة ٣ؼِف ػٜ٘خ ٫ٝ ٤ُٞ٣ٜخ حٛظٔخٓخطـ٤ٔي  .16

 ( )   حَُٓخُش حُظ٢ طلِٜٔخ حُوٜش حُو٤َٜس ٢ٛ ػزخٍس ػٖ كٌَس ٓخ أٝ ٓـِٟ ٓؼ٤ٖ أٝ حٗطزخع هخٙ.. .17
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  ( )     ٖٓ حُوٜٚ حُو٤َٜس حَُحثيس هٜش ٓ٘ظٜخ حُـي٣يس  ُٔئُلٜخ ٓلٔي ط٤ٍٔٞ . .11

 ( )     ٟٖٔ ٓـٔٞػش ٓخ طَحٙ حُؼ٤ٕٞ. 1914٘ظٜخ حُـي٣يس ٓ٘ش ٛيٍص هٜش ٓ .19

 ( )        ّ .1917هٜش ك٢ حُوطخٍ ُٔلٔي ط٤ٍٔٞ ٛيٍص ٓ٘ش  .21

 ( )     ػَف أىر٘خ حُؼَر٢ كٖ حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ حُؼوي حُؼخع ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ .21

 خٍ ٗلخطش ػز٤ي ٗلَ ٖٓ حٌُظخد ك٢ َٜٓ ٖٓ أٓؼططٍٞص حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ػ٠ِ ٣ي   .22

 ( )           .ٝػ٠ٔ٤ ػز٤ي ١ٝخَٛ ٤ٗ٫ٖ

 ( )       ٛٞ حُوَٜ حُؼَٜ٘ حُلخْٓ ر٤ٖ حَُح٣ٝش ٝحُوٜش حُو٤َٜس .23

 ( )   .  طئػَ ١ز٤ؼش  حُز٘خء حُل٢٘ ُِوٜش ٝحَُٝح٣ش ػ٠ِ حٌَُ٘ حٌُٔظٞد ح١ٌُ طظَٜ ػ٤ِٚ ًِظخٛٔخ .24

 ( )ٖ أَٜٗ ًظخد حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢رٜخء ١خَٛ ٝٛ٘غ   ارَح٤ْٛ ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ ٓ .25

 (https://dardery.site/archives/6819حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

 -: البدابل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ب

 ٓلّٜٞ حُوٜش حُو٤َٜس ٛٞ: -1

  لٞحٍحُهٜش طٔؼ٤ِ٤ش طؼَٝ كٌَسً أٝ ًٟٓٞٞػخ ه٬ٍ ׄ       ػَٔ ك٢٘ ٓلٌْ حُز٘خء  ׄ   

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغׄ     ٌَٗ ك٢٘ ٖٓ أٌٗخٍ حُوٜش ٣ظ٤ِٔ روَٜٙׄ   

 :             ٗ٘ؤص حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ -2

 ٤ٍٓٝخ ٝأ٣ٌَٓخׄ      حٗـِظَ ٝأ٣ٌَٓخׄ     كَٗٔخ ٝحٗـِظَׄ     ٤ٍٓٝخ  ٝكَٗٔخ ׄ   

 ريح٣ش ظٍٜٞ حُوٜش حُو٤َٜس  ك٢ حُلظَس: -3

    ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ حُؼخ٢ٗحُٜ٘ق ׄ          حُٜ٘ق ح٧ٍٝ ٖٓ حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ ׄ   

  حُؼ٣َٖ٘حُوَٕ  ريح٣خص ׄ            ػَ٘ حُظخٓغحُوَٕ  ٓ٘ظٜقׄ   

 : ٖٓ ٓظخَٛ ططٍٞ حُوٜش حُو٤َٜس ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘  -4

   ؼيى حطـخٛخطٜخطׄ                                   اهزخٍ حُوَحء ػ٠ِ هَحءطٜخׄ   

 حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغׄ    ًؼَس ًظخرٜخ                                                                                ׄ   

 : طٔظخُ حُوٜش حُو٤َٜس رخَُٔٝٗش ٖٓ ك٤غ  -5

  ح٧ٍٝ ٝحُؼخُغ.  ׄ   حُِٖٓ حُٔٔظـَم ك٢ هَحءطٜخׄ         ػيى حُ٘و٤ٜخصׄ        حُٞهض ح١ٌُ طٔظـَهٚ ح٧كيحعׄ   

  : حُٔوٜٞى رخَُٔٝٗش ٖٓ ك٤غ حُلـْ   -6

  ًزَ كـٜٔخׄ                          طلخٝص أكـخٜٓخׄ         ػزخص حُلـْ ׄ            ٛـَ كـٜٔخׄ   

 حُلـْ ح٧ه٠ٜ ُِوٜش حُو٤َٜس  : -7

                          كي ُٜخ٫ׄ    .     ػ٬ػ٤ٖ أُق ًِٔشׄ     حػ٘ظخ ػَ٘س أُق ًِٔشׄ          أُق ًِٔشׄ   

 اًح ُحى كـْ حُوٜش حُو٤َٜس ػٖ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ًِٔش ُْٝ ٣َٜ ا٠ُ ػ٬ػ٤ٖ أُق ًِٔش ط٠ٔٔ: -1

 ٍٝح٣ش ه٤َٜس.ׄ           كٌخ٣شׄ          ٍٝح٣ش ׄ     هٜش ه٤َٜس ׄ   

 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٓٔخص حُوٜش حُو٤َٜس ٓخ ػيح:  : -9

               ٜق ُـش حَُٔى ك٤ٜخ رخ٩ٜٓخد.طظׄ          .ٓليٝىس حُ٘و٤ٜخصׄ   

 ه٤َٜس حُٔيٟ ح٢ُِ٘ٓ ؿخُزخ                       ׄ             ه٤ِِش ح٧كيحعׄ   

   ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٓٔخ طٔظخُ رٚ حَُٝح٣ش ػٖ حُوٜش حُو٤َٜس ٓخ ػيح -11

 الزمن فٌها ٌمتد عدة أعوام ׄ    قلٌلة األحداثׄ        متعددة األماكنׄ    تتصف لغة السرد فٌها باإلسهابׄ   
 ك٢: ك٢ أىر٘خ حُؼَر٢ حُوٜش حُو٤َٜسظَٜص   -11

       بداٌات القرن التاسع عشر  ׄ        .منصف القرن الثامن عشر ׄ   

 العقد الثانً من القرن العشرٌنׄ            منتصف القرن التاسع عشر ׄ   
 ٖٓ حُوٜٚ حُو٤َٜس حَُحثيس ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ هٜش : -12

 . زٌنبׄ            سنتها الجدٌدةׄ            الصفقة ׄ     ملك القطن   ׄ   
 :هٜش "ك٢ حُوطخٍ" ٖٓ طؤ٤ُق:  -13

 محمد تٌمورׄ                ٌوسف  إدرٌسׄ             نجٌب محفوظׄ      .مٌخابٌل نعٌمة   ׄ   
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 : ٛيٍص هٜش   ٓ٘ظٜخ حُـي٣يس  ٓ٘ش -14

 م.9ٔ7ٔׄ          م9ٔٙٔׄ      م9ٔ٘ٔׄ         م9ٔٗٔׄ   
 ٣َٟ "اىؿخٍ أُٖ  رٞ " أٗٚ ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ٫ ٣ٌٖٔ كٌف  :  -15

 جمٌع ما سبقׄ       كلمة  ׄ       عبارةׄ      .جملةׄ   
 ك٤ٌٔ٘ٚ كٌف: ىٕٝ حهظ٬ٍ ر٘خء حُؼَٔ حَُٝحث٢ أٝ طؤػَٙ ٜٓ٘خ ٣ٌٖٔ ٌُخطذ حَُٝح٣ش إٔ ٣لٌف   -16

 األول والثالث ׄ     بعض المقاطع الحوارٌة  ׄ       بعض الشخصٌاتׄ     .بعض المشاهدׄ   
 حُؼَٜ٘ حُلخْٓ ك٢ حُظل٣َن ر٤ٖ حُوٜش حُو٤َٜس  ٝحَُٝح٣ش:  -17

 القصر ׄ      المدى الزمنً  ׄ        الشخصٌاتׄ      .اللغةׄ   
 
 

 (https://dardery.site/archives/6819حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 
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ف المسرحٌة.ٔس  : َعرِّ

تمثٌلٌة تعرض فكرًة أو موضوًعا أو موقًفا من خالل حوار ٌدور بٌن شخصٌات مختلفة، وعن طرٌق  جـ: المسرحٌة: قصة

الصراع بٌن هذه الشخصٌات ٌتطور الموقف حتى ٌبلغ قمة التعقٌد، ثم ٌستمر هذا التطور لٌنتهً بانفراج ذلك التعقٌد، وٌصل 

 إلى الحل المسرحً المطلوب .

 ثٌل؟ما مدى ارتباط المسرحٌة بالتمٕس

 -منذ أقدم العصور ارتبطت المسرحٌة والتمثٌل حٌث ٌلعب التمثٌل دورا مهما فً:

 بعث الحٌاة فً النص األدبً. -ٔ

 ٌعطً النص قٌمته -ٕ

 ال ٌستطٌع القارئ أن ٌنفعل بالمسرحٌة إال إذا تخٌلها ممثلة أمامه فً فصول ومشاهد. -ٖ

 ما أنواع المسرحٌة من حٌث الحجم ؟ -ٖس

 ن المسرحٌة من:جـ: قد تكو

 فصل واحد كمسرحٌة "ملك القطن" لٌوسف إدرٌس.  - ٔ

 ثالثة فصول، وهً الغالبة حالٌاً . - ٕ

 خمسة فصول كمسرحٌة "الصفقة" لتوفٌق الحكٌم . - ٖ

 ماذا ٌقصد بمفهوم " وحدة المسرحٌة " قدٌماً و حدٌثاً ؟ -ٗس

 جـ: المفهوم القدٌم لـ" وحدة المسرحٌة " ٌقصد به:

 حدة الزمان: فال ٌزٌد مدى أحداثها عن أربع وعشرٌن ساعًة .و - ٔ

 وحدة المكان ؛ فال ٌقع الحدث المسرحً فً أكثر من مكان . - ٕ

 وحدة الحدث: بحٌث تدور فصول المسرحٌة فً فلك حدث ربٌسً واحد. - ٖ

 المفهوم الحدٌث: أصبح الكاتب المسرحً الحدٌث ال ٌلتزم بذلك، ولكنه مهتم بـ

 حدة المسرحٌة الناشبة عن الدقة فً توزٌع االهتمام .الو - ٔ

 ـ ومراعاة التوازن بٌن الفصول واألجزاء حتى تخضع لجاذبٌة النهاٌة، ف - ٕ

  .ٌإكد بعضها اآلخر  -ج  .ٌسرع ببعضها -ب  .ٌحذف التفصٌالت التً ال تإدي إلى هذه النهاٌة -أ

 ألنها عناصر أساسٌة فً البناء المسرحً .

 ا لم ٌعرف تراثنا العربً القدٌم فن المسرحٌة ؟ لماذ -٘س

  .بسبب حٌاة الترحال وعدم االستقرار التى ال تتوافق مع الفن المسرحى  -ٔ

 .الشعر أشبع حاجاتهم الفنٌة فاستغنوا به عن غٌره من الفنون  -ٕ

 .عقٌدة التوحٌد ال تتوافق مع الطابع الوثنً فً المسرح اإلغرٌقً القدٌم  -ٖ
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 ٌتكون الهٌكل العام للمسرحٌة ؟مم  -ٙس

 جـ: الهٌكل العام للمسرحٌة ٌتكون من ثالثة أجزاء هً: 

 العرض: وٌؤتً فً الفصل األول، وفٌه ٌتم التعرٌف بموضوع المسرحٌة والشخصٌات المهمة فٌها .  - ٔ

 إلى الوسط إلى النهاٌة . التعقٌد: وٌقصد به الطرٌقة التً ٌتم بها تتابع األحداث فً تسلسل طبٌعً من البداٌة  - ٕ

 الحل: الذي تنتهً به المسرحٌة وٌكشف عن عقدتها . - ٖ

 ما أسس بناء المسرحٌة ؟ -7س

 الحوار أو األسلوب.  - ٘    الصراع     – ٗ  الشخصٌات – ٖ الحكاٌة – ٕ    الفكرة   -ٔ

 تها . تحدث عن الفكرة باعتبارها أساسا من أسس بناء المسرحٌة، وبٌن شروط جود -8س

 جـ: تعتمد كل مسرحٌة على فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها باألحداث واألشخاص، وقد تكون الفكرة فً جوهرها:

 اجتماعٌة: كفكرة مسرحٌة )الست هدى( ألحمد شوقً . - ٔ

 سٌاسٌة: كفكرة مسرحٌة )وطنً عكا( لعبد الرحمن الشرقاوي . - ٕ

 لمحمود تٌمور أخالقٌة: كفكرة مسرحٌة )حفلة شاي( - ٖ

 أن ٌكون مضمون المسرحٌة ناضجا ٌحقق المتعة والفابدة معا. - ٔشروط جودتها: 

 أال تقدم الفكرة مباشرة، بل ٌجب أن تقدم فً إطار الحكاٌة المسرحٌة. - ٕ                    

 ما المقصود بالحكاٌة فً المسرحٌة ؟ ممثالً . -9س

وتتقدم، بحٌث تتركز األحداث على قضٌة ٌدور حولها الصراع، األحداث طرٌقها تنمو جـ: الحكاٌة هً: جسد المسرحٌة، وعن 

ال عن طرٌق ، وهذا الصراع بدوره ٌتبلور كفكرة البطولة، التً ٌنعقد حولها الصراع فً مسرحٌة "مٌالد بطل" لتوفٌق الحكٌم 

ٌفضً السابق إلى الالحق  رتٌب وتدرج، بحٌثسرد األحداث، ورواٌتها مجردة، بل عن طرٌق توزٌعها بٌن الشخصٌات بدقة وت

 ٌترتب الالحق على السابق مما ٌجعل التسلسل بٌن األحداث منطقٌا. ،

 

وما  وما أشهر اشخصٌات ذٌوعا فً مسرحنا المعاصرمن أسس بناء المسرحٌة )الشخصٌات(.. فما المقصود بها؟ -ٓٔس

 أنواعها؟

لنماذج البشرٌة التً اختارها الكاتب لتنفٌذ أحداث المسرحٌة، وعلى جـ: من أسس بناء المسرحٌة " الشخصٌات " وهى ا

 . ونواٌاهاألسنتها ٌدور الحوار الذي ٌكشف عن طبٌعتها 

 . أشهر الشخصٌات ذٌوعا فً مسرحنا المعاصر

" الفتى كلٌوباترا فً مسرحٌة " مصرع كلٌوباترا" لشوقً والعباسة فً مسرحٌة "العباسة" لعزٌز أباظة ومهران فً مسرحٌة

 مهران " لعبد الرحمن الشرقاوي.

 أنواع الشخصٌات:  

ٔ - الذي تتركه فً األحداث والتؤثٌر ر الذي تنهض به ،من حٌث الدو : 

 شخصٌة محورٌة )أساسٌة(: كشخصٌة )مبروكة( فً مسرحٌة "الصفقة" لتوفٌق الحكٌم. -أ 
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فً معاونة الشخصٌات المحورٌة كشخصٌة األحداث و المشاركة فً تطوٌر شخصٌة ثانوٌة )مساعدة(: ٌنحصر دورها  -ب 

  .القرٌة" فً نفس المسرحٌة "الصراف أو حالق

ٕ -  :من حٌث التطور والتكوٌن 

 شخصٌة ثابتة )مسطحة(: وهً التً ال تتغٌر صورتها خالل فصول المسرحٌة، كما فً مسرحٌات السلوك –أ 

 والعادات كشخصٌة البخٌل أو المرابً . 

 نامٌة )متطورة(: وهً التً تتكشف جوانبها تدرٌجٌاً مع األحداث، كما فً المسرحٌات االجتماعٌة شخصٌة  –ب 

 والوطنٌة والنفسٌة مثل شخصٌة )سعد( فً مسرحٌة "اللحظة الحرجة" لٌوسف إدرٌس.

- :جوانب كل شخصٌة 

ٌة كالحب والبغض، وتظهر براعة الكاتب ولكل شخصٌة جوانبها الشكلٌة من الطول والقصر واالجتماعٌة كالغنى والفقر والنفس

 فً رسم كل هذه الجوانب من خالل األحداث وتطور الحوار وتدفقه.

 وضح المقصود بالصراع المسرحً واذكر أنواعه. -ٔٔس

جـ: المقصود بالصراع المسرحً االختالف الناشا من تناقض اآلراء ووجهات النظر بالنسبة لقضٌة أو فكرة ما بٌن  

رحٌة، ولذلك ٌقول النقاد: )ال مسرح بال صراع( فلو اكتفى الكاتب بتقدٌم شخصٌاته دون أن ٌضعها فً مواقف شخصٌات المس

تظهر ما بٌنها من صراع  فإنه ال ٌكون قد كتب مسرحٌة حقٌقة، إنما قٌمة المسرحٌة فً اجتماع شخصٌاتها إزاء قضٌة أو 

 لف لتنتهً غلبة وجهة نظر هذه الشخصٌة أو تلك. فكرة تتصارع فٌما بٌنها حول تلك القضٌة فتتفق أو تخت

 :أنواع الصراع 

ا ًٌ ا أو خلقٌاً أو ذهن ًٌ  ، مثل الصراع بٌن اإلنسان والزمن فً مسرحٌةقد ٌكون هدا الصراع اجتماع

 الكهف لتوفٌق الحكٌم 

 الحوار هو المظهر الحسً للمسرحٌة . ما المقصود بالحوار المسرحً ؟ وما شروط جودته ؟ -ٕٔس

المظهر الحسً للمسرحٌة ، فإذا كان الصراع ٌشف عن الفكرة الكلٌة للمسرحٌة فإن قالب الفكرة هً جـ: الحوار المسرحً هو

المواقف المختلفة،  توزع على ألسنة الشخصٌات فًٌ اللغة وهً بدورها تتجلى فً الحوار واألسلوب. والحوار المسرحً

لة المسرحٌة( التً تختلف طوالً وقصًرا باختالف المواقف، كما تتفاوت فً وتسمى العبارة التً تنطقها الشخصٌة )بالجم

 فصاحتها تبًعا لمستوى الشخصٌة، وطبٌعة الفكرة التً تعبر عنها .

:شروط جودته 

 مناسبة )الجمل الحوارٌة( لمستوى الشخصٌة . - ٔ 

 .قدرة )الجمل الحوارٌة( على إٌصال الفكرة التً تعبر عنها  - ٕ

 على توافر هذان الشرطان أن ٌكون األسلوب المسرحً أكثر تدفقا وحرارةٌترتب  -

 النابعة من دقة تمثٌله للصراع وطبابع األشخاص واألفكار . فصاحة الحوار -ٗ

 :قٌمة الحوار 

 تعلو قٌمته كلما كان قادرا على جعلنا نتمثل الشخصٌات فً زمانهم وصراعاتهم كما تقع بٌن الشخصٌات فً المسرحٌة
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 وضح الظروف التً ساعدت على مٌالد المسرحٌة االجتماعٌة الخالصة، مع التمثٌل .  -ٖٔس

ونمو حركة النضال م، ساعدت الظروف السٌاسٌة واالجتماعٌة التً سادت مصر9ٔ9ٔجـ: عقب الحرب العالمٌة األولى وثورة 

 . ، وتشعب اتجهاتها الفنٌة  على تطور المسرحٌة المصرٌة الوطنً 

 م . وضح 9ٔ9ٔن لمحمد تٌمور ومحمود تٌمور فضل على المسرحٌة بعد ثورة كا -ٗٔس 

جـ: األدٌب )محمد تٌمور( كان له فضل ترسٌخ المسرحٌة االجتماعٌة من خالل عدد األعمال التً تعالج مشكلة تربٌة األبناء 

الستار أفندي(، ومشكلة  تربٌة قاسٌة فً مسرحٌة )العصفور فً القفص(، ومشكلة )زواج البنات( فً مسرحٌته )عبد

)اإلدمان( التً طرأت على المجتمع عقب الحرب العالمٌة األولى، وأثرها فً انحالل األسر وخراب البٌوت، وذلك فً مسرحٌة 

 )الهاوٌة( .

)محمود تٌمور( أضاف إلى المسرحٌة االجتماعٌة عناٌة خاصة بالمسرحٌة التارٌخٌة مثل مسرحٌة )الٌوم خمر( عن الشاعر  -

 الجاهلً امرئ القٌس .

 المسرحً فً األدب العربً ؟ األدبمتى عرف  -٘ٔس

علمٌن من  مرحلة ازدهاره على ٌد فً األدب العربً المسرحً  األدب مع بداٌة الربع الثانً من القرن العشرٌن دخلجـ:  

عرٌة وعلى ٌد نجٌب محفوظ أعالم أدبنا الحدٌث هما: أحمد شوقً ونجٌب محفوظ ، فعلى ٌد شوقً ازدهر ت المسرحٌة الش

 ازدهرت المسرحٌة النثرٌة.

م و )أمٌرة 9ٖٕٔ، و)عنترة(م9ٖٔٔ، و)مجنون لٌلى(م9ٕ7ٔ كتب عدة مسرحٌات مثل )مصرع كلٌوباترا(فجاء شوقً  

 ما عدا ملهاته ، وكلها مستمدة من التارٌخ العربً أو المصري، م ثم الست هدى التً توفً قبل نشرها 9ٖٕٔاألندلس (

 ست هدى( .)ال

وسار عزٌز أباظة على طرٌقه فؤلف عشر مسرحٌات شعرٌة، منها  )العباسة(، و)شجرة الدر( وغٌرهما، واتجه آخرون إلى  -

 الشعر المسرحً الحر مثل )عبد الرحمن الشرقاوي(، و)صالح عبد الصبور( وغٌرهما.

 ة لمسرحٌاته ؟ من رابد المسرحٌة النثرٌة فً األدب العربً؟ وما اآلفاق المتعدد -ٙٔس

 9ٔ8ٔجـ: عرفت المسرحٌة النثرٌة على ٌد توفٌق الحكٌم الذي بدأ نشاطه المسرحً النثري بمسرحٌة "الضٌف الثقٌل" سنة 

مستخدما أسلوب الرمز، حٌث رمز بالضٌف الثقٌل إلى االحتالل اإلنجلٌزي، ثم ألف مسرحٌة "المرأة الجدٌدة" ثم المسرحٌة 

، 9٘ٗٔ، والمسرحٌة االجتماعٌة "األٌدي الناعمة" سنة 9ٖٗٔـ ثم "شهر زاد" سنة  9ٖٖٔ الذهنٌة "أهل الكهف" سنة

 ، والتحلٌلٌة النفسٌة مثل "أرٌد أن أقتل" و"نهر الجنون" والمسرحٌة الوطنٌة مثل "مٌالد بطل" .9٘ٙٔو"الصفقة" سنة 

م ؟ وما أثرها على األدب 9ٕ٘ٔصري بعد ثورة ما التحوالت الوطنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها المجتمع الم -7ٔس

 المسرحً ؟ 

 جـ: التحوالت الوطنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة هً:

 إلغاء النظام الملكً، وإعالن الجمهورٌة.  - ٔ

 تؤمٌم قناة السوٌس. - ٕ

 ضد العدوان الثالثً . 9٘ٙٔتؤكٌد الشخصٌة القومٌة بانتصارها سنة  - ٖ

 ً: نتج عن ذلك تطور اإلبداع األدبً والمسرحً حٌث: أثرها على األدب المسرح -

ظهرت مسرحٌات تنقد المجتمع المصري قبل الثورة وسلبٌاته مثل مسرحٌة "المزٌفون" لمحمود تٌمور، و"األٌدي  - ٔ

 الناعمة" لتوفٌق الحكٌم "والناس اللً تحت" و"الناس اللً فوق" لنعمان عاشور.
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تصوٌر القرٌة، وكفاح الفالح من أجل األرض مثل مسرحٌة "الصفقة" لتوفٌق الحكٌم  كما اتجه التؤلٌف المسرحً إلى - ٕ

 "وملك القطن" لٌوسف إدرٌس.

 مثل: مسرحٌة "اللحظة الحرجة" لٌوسف إدرٌس. 9٘ٙٔظهور مسرحٌات تصور الكفاح ضد الغزو الثالثً سنة  - ٖ

لسبعٌنات موضوعات مسرحٌاتهم ؟ وما أهم كتاب و التً استمد منها كتاب المسرح فً الستٌنات و ا المصادرما  -8ٔس

 أعمال تلك المرحلة ؟

جـ: المصادر التً استمدوا منها موضوعات مسرحٌاتهم: التارٌخ تارة و التراث الشعبً عالجوهما معالجة عصرٌة فٌها 

 أهم كتاب وأعمال تلك المرحلة:  -إسقاطات رمزٌة على مشكالت الحاضر وقضاٌاه .

 الشرقاوى فً "مؤساة جمٌلة"، و"الفتى مهران، و" الحسٌن ثابرا " و" الحسٌن شهٌدا"  عبد الرحمن - ٔ

 صالح عبد الصبور فً " مؤساة الحالج "، و" لٌلى والمجنون " رإٌة عصرٌة لمجنون لٌلى الذي تناوله شوقً قبل ذلك. - ٕ

 أسالفهم نذكر منهم: ومازال المسرح المصري ٌندب من الناثرٌن والشعراء من ٌضٌفون إلى تراث -ٖ

 فاروق جوٌدة فً عصرنا الحالً فً " الوزٌر العاشق " ، و" ودماء على أستار الكعبة ". -  

 أنس داود فً مسرحٌته " الشاعر" و" الصٌاد " ، وسٌظل األدب المسرحً سابراً فً طرٌقه المتطور بعون هللا -  

 ال مسرح بال حوار أو صراع  ؟ من أٌن تنبع فصاحة الحوار المسرحً؟ ولماذا قٌل  -9ٔس

تنبع فصاحته من دقة تمثٌله للصراع وطبابع األفراد واألفكار ال من مجرد فصاحته اللغوٌة . والحوار هو المظهر الحسً 

للمسرحٌة كما أن الصراع  هو قوامها المعنوي وهما العنصران اللذان ٌمٌزان فن المسرحٌة. ولذلك قٌل ال مسرح بال حوار أو 

 . صراع 

 علل كان شوقً ٌفضل طرق موضوعات التارٌخ عند مواطن التحول فً حٌاة مصر مع التوضٌح.  -ٕٓس

ٌرجع ذلك إلى رغبة شوقً فً الدفاع عن الذٌن ظلمهم التارٌخ  حٌن صورهم  فً صورة ٌنقصها الحب و الوالء للوطن ومثال 

ٌة الهٌة ال تعنٌها مصلحة مصر فً قلٌل  أو كثٌر فى ذلك دفاعه  عن كلٌوباترا  التً صورها مإرخو الغرب فً صورة غان

 حٌن صورها شوقً فً صورة ملكة وطنٌة تصدر فً جمٌع تصرفاتها عن حب جارف لمصر وإخالص كامل لها. 

 (https://dardery.site/archives/6820حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

 (المسرحٌةتدرٌبات على ) 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش:)×( ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝػ٬ٓش أ: ٟغ ػ٬ٓش )

 ( )      . طؼَٝ حَُٔٔك٤ش كٌَس أٝ ٟٓٞٞػخ أٝ ٓٞهلخ ٖٓ ه٬ٍ حَُٔى .1

 ( )      ٣٘ظ٢ٜ حَُٜحع ك٢ حُؼَٔ حَُٔٔك٢ رخٗلَحؿش ٣طِن ػ٤ِٜخ حُلَ حَُٔٔك٢. .2

 ( )         حٍطزطض حَُٔٔك٤ش ٌٓ٘ ريح٣ظٜخ رخُظٔؼ٤َ . .3

 ( )       ٣ؼي حُظٔؼ٤َ أكي ح٧ْٓ حُٜٔٔش حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ حَُٔٔك٤ش. .4

 ( )         ٫ ٣وَ ػيى كٍٜٞ حَُٔٔك٤ش ػٖ ػ٬ػش كٍٜٞ.  .5

 ( )        َٓٔك٤ش حُٜلوش ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ ٌٓٞٗش ٖٓ هٔٔش كٍٜٞ. .6

 ( )      حهظِق ٓلّٜٞ حُٞكيس حَُٔٔك٤ش كي٣ؼخ ػٖ حُٔلّٜٞ حُٔخثي هي٣ٔخ. .7

 ( )        س حَُٔٔك٤ش هي٣ٔخ طؼ٢٘ طَحر٢ ح٧كيحع ٝطظخرؼٜخ.حُٞكي .1

 ( )     ٖٓ ٓوٞٓخص حُٞكيس حَُٔٔك٤ش كي٣ؼخ َٓحػخس حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُلٍٜٞ ٝح٧ؿِحء. .9

 ( ) . ٢ٌُ ٣و٠غ حٌُخطذ َٓٔك٤ظٚ ُـخًر٤ش حُٜ٘خ٣ش ٣ٔظط٤غ كٌف رؼٞ حُظل٬٤ٜص حُظ٢ ٫ طئى١ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش .11

 ( )       حُوي٣ٔش حُظ٢ أؿخىٛخ حُؼَد. حَُٔٔك٤ش ٖٓ حُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش .11
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 ( )      ٣ظٌٕٞ ح٤ٌَُٜ حُؼخّ َُِٔٔك٤ش ٖٓ حُلٞحٍ ٝحَُٜحع ٝحُ٘و٤ٜخص . .12

 ( )     . ٣ٌٖٔ كٌف رؼٞ حُظل٬٤ٜص ٖٓ حَُٔٔك٤ش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حَُٝح٣ش .13

 ( )       حَُٔٔف ح٩ؿ٣َو٢ ٓؼَ ؿ٤ي َُِٔٔف ح١ٌُ ٣ؼ٢ِ ٖٓ ػو٤يس حُظٞك٤ي. .14

 ( )     . حَُٔٔك٤ش حُلٌخ٣ش ا١خٍ ك٢ س حَُٔٔك٤ش حُـ٤يس إٔ طويّٖٓ ١َٝٗ حُلٌَ .15

 ( )     َٓٔك٤ش " كلِش ٗخ١ " ُٔلٔٞى ط٤ٍٔٞ طؼي ٓؼخ٫ َُِٔٔك٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش. .16

 ( )       ٣ظًَِ حَُٜحع ك٢ َٓٔك٤ش " ٬٤ٓى رطَ " كٍٞ كٌَس حُزطُٞش. .17

  ( )       حُلٞحٍ ٛٞ ؿٔي حَُٔٔك٤ش ٝػٖ ٣َ١وٚ ط٘ٔٞ ح٧كيحع ٝطظويّ . .11

 ( )      ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ كووض ٣ًٞحػخ  ك٢ حَُٔٔف حُلي٣غ ٗو٤ٜش حُؼزخٓش. .19

 ( )   ح٧كيحع ا٠ُ ٗو٤ٜش ٗخ٤ٓش ٝٗو٤ٜش ٓٔطلش. ك٢ طظًَٚ ح١ٌُ ُ٘ؤْ حُ٘و٤ٜش رلٔذ  حُظؤػ٤َ .21

 () ٗو٤ٜش ٓؼي ك٢ َٓٔك٤ش حُِلظش حُلَؿش ٓؼخ٫ ػ٠ِ حُ٘و٤ٜش حُٔظطٍٞس. .21

 حَُٔٔك٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُ٘ل٤ٔش.طٌؼَ حُ٘و٤ٜخص حُ٘خ٤ٓش ك٢  .22

  ٓخ كٌَس أٝ ُو٤٠ش رخُ٘ٔزش حُ٘ظَ ٝٝؿٜخص ح٥ٍحء ط٘خهٞ ٖٓ حُ٘خٗت ح٫هظ٬ف حَُٔٔك٢ حُٔوٜٞى رخَُٜحع   .23

 ( )           حَُٔٔك٤ش. ٗو٤ٜخص ر٤ٖ        

 ( )   ٖٓ أٗٞحع حَُٜحع حَُٜحع حُوِو٢ ٓؼَ حَُٜحع ك٢ َٓٔك٤ش " حٌُٜق" ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ. .24

 ( )      .  حُلٞحٍ ٛٞ حُٔظَٜ حُل٢ٔ َُِٔٔك٤ش ك٬ َٓٔف ريٕٝ حُلٞحٍ .25

 ( )      طوظِق كٜخكش حُـِٔش حَُٔٔك٤ش رخهظ٬ف ػوخكش حٌُخطذ ٝهيٍطٚ حُِـ٣ٞش. .26

 ( )       ٖٓ ١َٝٗ ؿٞىس حُـِٔش حُلٞح٣ٍش هيٍطٜخ ػ٠ِ ا٣ٜخٍ حُلٌَس. .27

 ( )         حُٔوٜٞى رلٜخكش حُلٞحٍ ٛٞ حُلٜخكش حُِـ٣ٞش . .21

 ( )   ٓ٘خٓزش حُـِٔش حَُٔٔك٤ش ُِ٘و٤ٜش ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ ا٣ٜخٍ حُلٌَس ٛٞ ٓخ ٣ـؼِٜخ أًؼَ طيكوخ ٝكَحٍس. .29

 ( )   ّ أػَ ك٢ ططٍٞ حَُٔٔك٤ش ٝط٘ؼذ حطـخٛخطٜخ.1919ًخٕ ُو٤خّ حُلَد حُؼخ٤ُٔش ح٠ُٝ٧ ٝػٍٞس  .31

 ( )       .ٍحثي حَُٔٔك٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٛٞ ػزي حَُكٖٔ حَُ٘هخ١ٝ .31

 ( )     " ح٤ُّٞ هَٔ" ُٔلٔٞى ط٤ٍٔٞ  ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ حَُٔٔك٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش.َٓٔك٤ش  .32

 ( )    حُىَٛ ح٧ىد حَُٔٔك٢ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ك٢ حَُرغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ .33

 ( )   حُىَٛ ح٧ىد حَُٔٔك٢ ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ػ٠ِ ٣ي ػ٤ِٖٔ رخ٣ٍُٖ ٛٔخ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٝكخٍٝم ؿ٣ٞيس. .34

 ( )        ك٢ ح٧ىد حُؼَر٢ ٛٞ أكٔي ٗٞه٢.ٍحثي حَُٔٔف حُ٘ؼ١َ  .35

 ( )     َٓٔك٤ش " أ٣ٍي إٔ أهظَ " ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ ٖٓ حَُٔٔك٤خص حُ٘ل٤ٔش حُظل٤ِ٤ِش. .36

 ( )   ّ ا٠ُ ططٍٞ ح٩ريحع حَُٔٔك1952.٢ٝح٫ؿظٔخػ٤ش رؼي ػٍٞس  ٝح٤ُٔخ٤ٓش ح٤٘١ُٞش أىص حُظل٫ٞص .37

 ( ) ٖٓ حُظخ٣ٍن طخٍس ٖٝٓ حُظَحع طخٍس.  َٓٔك٤خطْٜ خصٟٓٞٞػ حُٔزؼ٤٘خص ٝ حُٔظ٤٘خص ك٢ حَُٔٔف ًظخد حٓظٔي .31

 ( )   َٓٔك٤ش "ح٣ُِٔلٕٞ" ُٔلٔٞى ط٤ٍٔٞ ٖٓ حَُٔٔك٤خص حُظ٢ طٍٜٞ حٌُلخف ٟي حُؼيٝحٕ حُؼ٬ػ٢.   .39

  آوخ١خص ك٤ٜخ ػ٣َٜش ػخُؾ ًظخد حَُٔٔف ك٢ ؿ٤َ حُٔظ٤٘خص ٝحُٔزؼ٤٘خص ٟٓٞٞػخطْٜ حُظخ٣ٍو٤ش ٓؼخُـش .41

 ( )         ه٠خ٣خٙٝ حُلخَٟ ٬ٌ٘ٓص ػ٠ِ ٣ٍِٓش .41

 (https://dardery.site/archives/6820حٟـ٢  حَُحر٢     ٝحُظؤًي ٖٓ ح٩ؿخرخص) ُِظي٣ٍذ ح٩ٌُظ٢َٗٝ    

 -: البدابل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ب
 حَُٔٔك٤ش: كٍٜٞ ه٬ٍ ٍٛٞطٜخ طظـ٤َ ٫ حُ٘و٤ٜخص حُظ٢  -1

 شخصٌة ثابتة   ׄ   شخصٌة نامٌة   ׄ    ػخ٣ٞٗش  ٗو٤ٜش   ׄ   ٓل٣ٍٞش ٗو٤ٜش   ׄ  
 ٣َؿغ ٓزذ حٍطزخ١ حَُٔٔك٤ش رخُظٔؼ٤َ ا٠ُ: -2

 ه٤ٔظٚ حُ٘ٚ ٣ؼط٢ حُظٔؼ٤َ ٧ٕ  ׄ      ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ك٢ حُل٤خس ٣زؼغ حُظٔؼ٤َ ٧ٕ  ׄ  

 ٓزن ٓخ ؿ٤ٔغ  ׄ    ٓٔؼِش طو٤ِٜخ اًح ا٫ رخَُٔٔك٤ش ٣٘لؼَ إٔ حُوخٍة ٣ٔظط٤غ ٫ ك٤غ  ׄ  
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  حُؼَر٢ َٓكِش ح٫ُىٛخٍ حُلو٤و٢ ريح٣خص حَُرغ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ػ٠ِ ٣ي  ػ٤ِٖٔ ٛٔخ: ىهَ حَُٔٔف  -3

 حَُ٘هخ١ٝ حَُكٖٔ ػزي ٝ ٗٞه٢ أكٔي ׄ    ٗٞه٢ ٝأكٔي ط٤ٍٔٞ ٓلٔي ׄ   

 حُل٤ٌْ ٝطٞك٤ن ٗٞه٢ أكٔي ׄ    حُل٤ٌْ ٝطٞك٤ن ط٤ٍٔٞ ٓلٔي ׄ   

 : ط٘ؤْ حَُٔٔك٤ش ٖٓ ك٤غ حُلـْ ا٠ُ  -4

 كٍٜٞ هٔٔش أٝ ػ٬ػش أٝ ٝحكي كَٜ ٖٓ َٓٔك٤ش ׄ    كٍٜٞ ػ٬ػش أٝ حػ٤ٖ٘ أٝ ٝحكي كَٜ ٖٓ شَٓٔك٤ ׄ   

 كٍٜٞ ٓظش أٝ ػ٬ع أٝ ٝحكي كَٜ ׄ    كٍٜٞ ٓظش أٝ أٍرؼش أٝ ك٤ِٜٖ ٖٓ َٓٔك٤ش ׄ   

 حُؼَر٢: ح٧ىد ك٢ حُ٘ؼ٣َش حَُٔٔك٤ش ٍحثي  -5

 الشرقاوي لرحمنا عبد ׄ    الحكٌم توفٌق ׄ    ط٤ٍٔٞ ٓلٔي ׄ    ٗٞه٢ أكٔي ׄ   
 : ٖٓ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ حَُٔٔك٤ش حُظ٢ طظٌٕٞ ٖٓ كَٜ ٝحكي  -6

  َٓٔك٤ش "حُٜلوش" ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ    ׄ               َٓٔك٤ش "ِِٓي حُوطٖ " ٤ُٞٓق اى٣ٍْׄ   

 َٓٔك٤ش " ح٣َُُٞ حُؼخٗن " ُلخٍٝم ؿ٣ٞيس.ׄ      َٓٔك٤ش " حُل٤ٖٔ ٤ٜٗي" ُؼزي حَُكٖٔ حَُ٘هخ١ٝׄ   

 حُٔل٣ٍٞش: حُ٘و٤ٜخص ٓؼخٝٗش ك٢ ىٍٝٛخ حُظ٢  ٣٘لَٜ حُ٘و٤ٜخص  -7

 وشخصٌة ثابتة ׄ     شخصٌة نامٌةׄ            شخصٌة  ثانوٌة )مساعدة(ׄ    شخصٌة محورٌة ׄ   
 حُوٞحّ حُٔؼ١ٞ٘ َُِٔٔك٤ش ٛٞ:  -1

 الصراعׄ     الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
 كيحع:ح٧ ٓغ طي٣ٍـ٤خً  ؿٞحٗزٜخ طظٌ٘ق حُ٘و٤ٜخص حُظ٢  -9

 شخصٌة نامٌة .ׄ    شخصٌة ثانوٌة  ׄ     شخصٌة محورٌة ׄ    شخصٌة مسطحة.ׄ   
 ٣َؿغ ا٤ُٚ حُل٠َ ك٢ ط٤َٓن  حَُٔٔك٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش:  -11

 عبد الرحمن الشرقاويׄ                  توفٌق الحكٌمׄ           محمد تٌمورׄ    أحمد شوقً ׄ   
 َُٔٔك٤ش كي٣ؼخ  :ٝحكيس ٓٔخ ٢ِ٣  ٖٓ ١َٝٗ طلون حُٞكيس ح -11

 طيكن حُلٞحٍ ٝكَحٍطٚׄ            حَُٜحع ر٤ٖ حُ٘و٤ٜخصׄ   

 َٓحػخس حُيهش ك٢ ط٣ُٞغ ح٫ٛظٔخّ ׄ         ٝحُليع ٝحٌُٔخٕ حُِٓخٕ ٝكيسׄ   

 :َٓٔك٤ش " أ٣ٍي إٔ أهظَ " ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ" ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ  -12

   االجتماعٌة المسرحٌةׄ           النفسٌة المسرحٌة التحلٌلٌةׄ   
 المسرحٌة الرمزٌة.ׄ              المسرحٌة الذهنٌةׄ   
 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حُ٘و٤ٜخ ص حُظ٢ كووض ٣ًٞػخ ك٢ حَُٔٔف حُ٘ؼ١َ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ ٓخ ػيح -13

       شخصٌة " مبروكة " فً مسرحٌة الصفقة لتوفٌق الحكٌمׄ   
       ويشخصٌة " مهران " فً مسرحٌة الفتى مهران لعبد الرحمن الشرقاׄ   
       شخصٌة " كلٌوباترا " فً مسرحٌة مصرع كلٌوباترا ألحمد شوقًׄ   
       شخصٌة " العباسة " فً مسرحٌة العباسة لعزٌز أباظةׄ   
 ٓلّٜٞ حَُٔٔك٤ش ٛٞ: -14

  لٞحٍحُهٜش طٔؼ٤ِ٤ش طؼَٝ كٌَسً أٝ ًٟٓٞٞػخ ه٬ٍ ׄ      ػَٔ ك٢٘ ٓلٌْ حُز٘خء  ׄ   

 كٌخ٣ش كيع أٝ أكيحع طوّٞ رٜخ ٗو٤ٜخص ٖٓ حُزَ٘ أٝ ؿ٤َ حُزَ٘ ׄ     ٗٞع هخٙ  ٖٓ حُوٜشׄ   

 : ه٬ٍ ٖٓ حُـٞحٗذ ٌٛٙ ًَ ٍْٓ ك٢ حٌُخطذ رَحػش ،ٝطظَٜ  ...اُن ٝحُوَٜ حُطٍٞ ٖٓ ح٤ٌُِ٘ش ؿٞحٗزٜخ ٗو٤ٜش ٌَُ  -15

 التنوٌع بٌنها من حٌث الدور والتؤثٌر ׄ                    توزٌع األدوار بٌنها بدقة.ׄ   

 التنوٌع بٌنها من حٌث التكوٌن والنمو .ׄ     .:وتدفقه الحوار وتطور حداثاألׄ    
 :             حٍطزطض حَُٔٔك٤ش ٌٓ٘ ريح٣ظٜخ رـــ -16

 ؿ٤ٔغ ٓخ ٓزنׄ     حُظٔؼَׄ     حُظـ٤َحص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤شׄ     رخُ٘ؼَ ׄ   

 :ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ حَُٔٔك٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ُٔلٔي ط٤ٍٔٞ ٓخ ػيح -17

 مسرحٌة" الٌوم خمر" ׄ                  سرحٌة" العصفور فً القفص" مׄ   
 مسرحٌة" الهاوٌة" ׄ             مسرحٌة" عبد الستار أفندي" ׄ   
 حُؼَر٢: ح٧ىد ك٢ حُ٘ؼ٣َش حَُٔٔك٤ش ٍحثي  -11

 عزٌز أباظةׄ       توفٌق الحكٌمׄ       محمد تٌمورׄ    أحمد شوقً ׄ   
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 : ش رٔلٜٜٞٓخ حُوي٣ْ رـــ   طظلن حُٞكيس حَُٔٔك٤ -19

       َٓحػخس حُيهش ك٢ ط٣ُٞغ ح٫ٛظٔخّ ׄ                   حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُلٍٜٞ ٝح٧ؿِحءׄ   

 ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗׄ          ٝكيس حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝحُليعׄ   

 :َٓٔك٤ش " ح٤٠ُق حُؼو٤َ " ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ" ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ  -21

   االجتماعٌة المسرحٌةׄ          النفسٌة المسرحٌة التحلٌلٌةׄ   
 المسرحٌة الرمزٌة.ׄ              المسرحٌة الذهنٌةׄ   
 ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٣ِـؤ ا٤ُٚ حٌُخطذ كظ٠ ٣و٠غ كٍٜٞ حَُٔٔك٤ش ٝأؿِحثٜخ ُـخًر٤ش حُٜ٘خ٣ش ٓخ ػيح: -21

       كٌف رؼٞ حُظل٬٤ٜص حُظ٢ ٫ طئى١ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ׄ     ٝكَحٍطٚ حُلٞحٍ طيكنׄ   

 ط٤ًٞي رؼ٠ٜخ .ׄ             رزؼ٠ٜخح٩َٓحع ׄ   

 :ٖٓ ١َٝٗ ؿٞىس حُلٌَسس ك٢ حَُٔٔك٤ش  -22

     أن تكون مبتكرةׄ        .أن تحقق المتعة والفابدة   ׄ   
 أن تساق بطرٌقة مباشرةׄ         أن تكون مرتبطة بالواقعׄ   
 حَُٔٔك٤ش ، ٖٓ أٓزخد ًُي: كٖ حُوي٣ْ حُؼَر٢ طَحػ٘خ ٣ؼَف ُْ -23

 ؿَٜ حُؼَد رخُوَحءس ٝحٌُظخرش              ׄ        . حُؼَد رخُلَٝد ٝحُـِٝحص  حٗ٘ـخٍ ׄ   

 ػـِ ح٧ىرخء ػٖ ًظخرش حَُٔٔك٤شׄ            حًظلخء حُؼَد رخُ٘ؼَ ٩ٗزخع كخؿخطْٜ حُل٤٘شׄ   

 :َٓٔك٤ش " ح٤ُّٞ هَٔ " ُٔلٔٞى ط٤ٍٔٞ ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ  -24

 المسرحٌة الرمزٌة.ׄ              المسرحٌة الذهنٌةׄ    اعٌةاالجتم المسرحٌةׄ       المسرحٌة التارٌخٌةׄ   
  َُِٔٔك٤ش ٓخ ػيح: حُؼخّ ًَ ٓٔخ ٢ِ٣ ٖٓ ٌٓٞٗخص ح٤ٌَُٜ -25

 الحلׄ              الشخصٌاتׄ                     التعقٌدׄ           العرضׄ   
 :ِٝٓز٤خطٚ َٓٔك٤ش حُؼٍٞس هزَ ح١َُٜٔ حُٔـظٔغ حُظ٢ ط٘وي  ٖٓ حَُٔٔك٤خص  -26

   " الحسٌن ثابرا " لعبد الرحمن الشرقاويׄ                    "الصفقة" لتوفٌق الحكٌمׄ   
 " اللحظة الحرجة لٌوسف إدرٌس.ׄ          " المزٌفون" لمحمود تٌمورׄ   
 ػيح: ٓخ َُِٔٔك٤ش أْٓ ر٘خء ٖٓ ٢ِ٣ ٓٔخ ًَ  -27

 التمثٌلׄ     الحوار ׄ         الصراعׄ      .الشخصٌات ׄ   
 :حُٔظَٜ حُل٢ٔ َُِٔٔك٤ش ٛٞ -21

 الصراعׄ       الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
 :  كٌَس ط٤ٍٔٞ ُٔلٔٞى" ٗخ١ كلِش"  َٓٔك٤ش ك٢ حُلٌَس  -29

 . ذهنٌةׄ         سٌاسٌةׄ           أخالقٌةׄ      اجتماعٌة   ׄ   
 :ٗٞع حَُٜحع ك٢ َٓٔك٤ش "أَٛ حٌُٜق " ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ -31

      خلقًׄ      ذهنًׄ         اجتماعًׄ         سٌاسًׄ   
 :َٓٔك٤ش " حُٜلوش " ُظٞك٤ن حُل٤ٌْ" ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ  -31

   االجتماعٌة المسرحٌةׄ          النفسٌة المسرحٌة التحلٌلٌةׄ   
 المسرحٌة الرمزٌة.ׄ            المسرحٌة الذهنٌةׄ   
 ٓخ(... حُلوَس ط٤َ٘ ا٠ُ:: كٌَس أٝ ُو٤٠ش شرخُ٘ٔز حُ٘ظَ ٝٝؿٜخص ح٥ٍحء ط٘خهٞ ٖٓ حُ٘خٗت )ح٫هظ٬ف  -32

 الصراعׄ      الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
 : ٣طِن ػ٤ِٜخ  ؿٔي حَُٔٔك٤ش ٖٓ أْٓ ر٘خء حَُٔٔك٤ش ٝ -33

 الحكاٌة.ׄ        الشخصٌاتׄ     الحوارׄ      الفكرةׄ   
 .. حُلوَس ط٤َ٘ ا٠ُ::حُٔوظِلش(. حُٔٞحهق ك٢ حُ٘و٤ٜخص أُٔ٘ش ػ٠ِ طظُٞع حُظ٢ )حُِـش  -34

 الصراعׄ      الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
 ط٘ؤْ حُ٘و٤ٜخص ك٢ حَُٔٔك٤ش ٖٓ ك٤غ حُيٍٝ ٝحُظؤػ٤َ ا٠ُ :  -35

   شخصٌة محورٌة وشخصٌة مساعدةׄ    شخصٌة محورٌة وشخصٌة مسطحة.ׄ   
 شخصٌة نامٌة وشخصٌة ثابتة ׄ       شخصٌة نامٌة وشخصٌة ثانوٌة  ׄ    

ح ٫ٞ١ً  )طوظِق  -36 ًَ  ػٜ٘خ طؼزَ حُظ٢ حُلٌَس ١ٝز٤ؼش حُ٘و٤ٜش، ُٔٔظٟٞ طزؼًخ كٜخكظٜخ ك٢ طظلخٝص ًٔخ حُٔٞحهق، رخهظ٬ف ٝهٜ

 (... حُلوَس ط٤َ٘ ا٠ُ::.

 الجملة المسرحٌةׄ    الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
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 ٝحُظ٣ٌٖٞ ا٠ُ : حُظطٍٞ ط٘ؤْ حُ٘و٤ٜخص ك٢ حَُٔٔك٤ش ٖٓ ك٤غ  -37

   شخصٌة محورٌة وشخصٌة مساعدةׄ    خصٌة محورٌة وشخصٌة مسطحة.شׄ   
 شخصٌة نامٌة وشخصٌة ثابتة .ׄ       شخصٌة نامٌة وشخصٌة ثانوٌة  ׄ    

 ٖٓ ١َٝٗ ؿٞىس حُـِٔش حُلٞح٣ٍش ك٢ حَُٔٔك٤ش:  -31

 الفصاحة اللغوٌة والبعد عن االبتذال ׄ    . حُ٘و٤ٜش ُٔٔظٟٞ   ٓ٘خٓزظٜخׄ   

 التنوٌع بٌنها من حٌث الطول والقصر .ׄ      . عد عن التعبٌر المباشرالرمزٌة والبׄ    
 :طٞؿي حُ٘و٤ٜخص حُؼخرظش حُٔٔطلش ك٢ -39

   االجتماعٌة المسرحٌاتׄ          النفسٌة المسرحٌاتׄ   
 المسرحٌات السٌاسٌة.ׄ            مسرحٌاتت السلوك والعاداتׄ   
 :َٓٔك٤ش ح٧ٍٝ أؿَ ٖٓ حُل٬ف ًٝلخف حُو٣َش، ط٣َٜٞ حُظ٢ حطـٜض ا٠ُ  ٖٓ حَُٔٔك٤خص  -41

  " األٌدي الناعمة " لتوفٌق الحكٌمׄ          "ملك القطن" لٌوسف إدرٌسׄ   
 " اللحظة الحرجة لٌوسف إدرٌس.ׄ            " المزٌفون" لمحمود تٌمورׄ   
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